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BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yaitu bagian dalam suatu perusahaan yang termasuk

salah satu fungsi operasi perusahaan, manajemen Keuangan mempunyai fungsi-

fungsi operasional yang berada di dalam perusahaan seperti manajemen produksi,

manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen strategi dan lainnya. Agar

memperkuat pengertian manajemen keuangan, maka menurut para ahli,

manajemen keuangan di definisikan :

Manajemen Keuangan menurut (Bambang Riyanto, 2013:4) adalah :

“Manajemen Keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan

dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau

mengalokasikan dana tersebut”

Selanjutnya menurut (Horne dan Wachowicz, 2012:2) yang

diterjemahkan oleh mubarakah manajemen keuangan adalah “Manajemen

keuangan berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan dan manajemen asset

dengan didasari beberapa tujuan umum”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan dengan pengelolaan dana

perusahaan untuk digunakan membiayai aktivitas perusahaan agar tercapainya

tujuan perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi-fungsi manajemen keuangan memiliki fungsi utama,yaitu sebagai

berikut menurut (Sutrisno, 2012:5) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen

keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan
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pengelolaan asset. Ketiga keputusan keuangan tersebut diimplementasikan dalam

kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan

mampu meningkatkan nilai perusahaan, makin tinggi nilai perusahaan diharapkan

maka akan makin tinggi juga harga saham perusahaan tersebut. Sehingga

kewajiban terhadap pemegang saham akan terpenuhi dengan baik. Seiring dengan

bertambahnya return saham perusahaan.

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi berkaitan dengan manajer harus mengalokasin dana

ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan menguntungkan di masa yang

akan dating. Ada pun keuntungan dari investasinya belum dapat

dipastikan. Investasi ini juga mengandung risiko. Risiko dan

ketidakpastian akan mempengaruhi nilai perusahaan.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan sering disebut juga sebagai kebijakan capital

structure atau struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut

untuk memperoleh dana yang ekonomis yang akan dibelanjakan untuk

usaha – usaha perusahaan dan investasinya. Dalam memperoleh sumber

dana, tentu saja manajer keuangan juga dituntut untuk menganalisis dan

mengkombinasikannya dari sumber – sumber dana yang ekonomis

tersebut. Ada pun sumber dana tersebut dapat diperoleh dari internal

perusahaan (laba ditahan), sedangkan dana dari eksternal dapat diperoleh

dari menerbitkan saham baru, menerbitkan/menjual obligasi, dan

memperoleh pinjaman dari bank.

3. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupan kebijakan yanguntuk membagikan sebagian

keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen

juga menentukan porsi laba yang akan dibagikan dan juga porsi laba yang

akan disimpan sebagai laba ditahan. Kebijakan ini juga dapat

mempengaruhi financial structuremaupun capital structure.
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2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan

dana, dan mengelola asset untuk mencapai tujuan diharapkan dan

memaksimumkan nilai perusahaan.

Menurut (Sutrisno, 2012:4) tujuan manajemen keuangan:

“Memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham

atau pemilik.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang

dilakukan oleh manajer keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan dan

kemakmuran pemegang saham.

2.1.4 Struktur Modal

2.1.5 Pengertian Struktur Modal

Menurut (Sutrisno, 2012:255) struktur modal merupakan :

“Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang

dengan modal sendiri.”

Menurut Irham Fahmi (2012) menyatakan bahwa:

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial

perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang

jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholder’s

equity) yang menjadi sumber pembiayaan uatu perusahaan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan struktur modal sebagai

perbandingan pada perusahaan yang meminjam modal dalam jangka panjang dan

jangka pendek.
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2.1.6 Teori Struktur Modal

Kebutuhan dana perusahaan umumnya dapat dipenuhi dengan dua cara,

yaitu pendanaan yang diperoleh dari internal maupun pendanaan yang diperoleh

dari pihak eksternal perusahaan. Bentuk pendanaan secara internal adalah dari

laba ditahan (retained earnings) dan akumulasi depresiasi. Pemenuhan kebutuhan

dana yang diperoleh dari pihak eksternal dapat dibedakan menjadi pembiayaan

hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek dan dari

pendanaan modal sendiri melalui penerbitan saham baru.

Berikut akan dijelaskan beberapa konsep dan teori yang dikemukakan oleh

para ahli dalam penelitiannya yang terdahulu berkaitan dengan komposisi struktur

modal dan penggunaan hutang yang mendasari pemikiran-pemikiran dalam

penelitian ini.

1. Pendekatan Modigliani-Miller

Dalam sebuah artikel berjudul “The Cost of Capital, Corporation Finance,

and The Theory of Investment” yang dipublikasikan pada tahun 1958, Modigliani

dan Miller (MM) membuktikan bahwa suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh

struktur modalnya (Brigham dan Houston, 2011) dalam Alom (2013). MM

menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak,

maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan, artinya penggunaan hutang

atau modal sendiri akan memberikan dampak yang sama bagi kemakmuran

pemilik perusahaan.

Pada tahun 1963 MM kembali menerbitkan sebuah artikel sebagai lanjutan

atas artikel sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 1958. MM mengubah asumsi

dengan mempertimbangkan keberadaan pajak. Dalam keadaan ada pajak, MM

berpendapat bahwa keputusan penggunaan hutang menjadi relevan. Karena pada

umumnya bunga yang dibayarkan dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan

yang dikenakan pajak ( bersifat tax deductible) (Modigliani dan Miller dalam
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Alom, 2013). MM menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan modal

yang berasal dari 100 persen hutang, karena MM mengabaikan nilai kebangkrutan.

Menurut Brigham dan Houston dalam (Widyarini, 2014) ada beberapa

asumsi dasar dalam studi MM yang dinilai tidak realistis, diantaranya:

1. Tidak ada biaya broker (pialang)

2. Tidak ada pajak

3. Tidak ada biaya kebangkrutan

4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang

sama dengan perseroan

5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti

manajemen mengenai peluang investasi perusahaan pada masa

mendatang.

6. EBIT (Earning Before Interest and Tax) tidak dipengaruhi oleh

hutang.

2. Pecking Order Theory

Pecking order theory dikembangkan oleh Stewart C.Myers dan Nicolas

Majluf pada tahun 1984. Teori ini didasarkan bahwa penggunaan sumber dana

internal lebih murah dibandingkan sumber dana eksternal. Pecking order theory,

menurut Myers (1984) dalam Asmawi and Faridah (2013), perusahaan

memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan dan lebih memilih pembiayaan

internal. Urutan atau hierarki pendanaan dalam teori ini adalah laba ditahan,

hutang dan yang terakhir barulah penerbitan saham.

Dalam hal keputusan penggunaan dana eksternal oleh perusahaan,

pinjaman hutang lebih diutamakan daripada pendanaan dengan menambahkan

modal dari pemegang saham baru (external equity). Menurut (Wulandari, 2012)

terdapat dua alasan yang mendasari keputusan tersebut. Pertama karena adanya

pertimbangan biaya emisi, dimana biaya emisi obligasi dianggap lebih murah dari

biaya emisi saham baru. Selain itu hal ini juga karena penerbitan saham baru akan
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menurunkan harga saham lama. Itulah yang menjadi kekhawatiran manajer apabila

penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal,

sehingga membuat harga saham akan turun. Penyebabnya antara lain adanya

kemungkinan muncul informasi yang asimetris antara pihak manajemen dengan

pihak pemodal.

Menurut pecking order theory, asimetri informasi antara pihak internal dan

pihak eksternal pada perusahaan yang besar cenderung lebih sedikit

kemungkinannya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan kata lain,

informasi pada perusahaan besar bersifat lebih transparan karena lebih mudah

diakses oleh pihak luar. Maka dari itu, hal yang ditegaskan oleh pecking order

theory adalah bahwa perusahaan yang profitable akan lebih banyak menggunakan

pendanaan dari sumber internal perusahaan dan menekan jumlah pinjaman

hutangnya.

3. Trade-off Theory

Trade-off theory menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko

kebangktutan dan penggunaan hutang yang disebabkan keputusan struktur modal

yang diambil perusahaan (Wulandari, 2012). Sebagaimana dinyatakan oleh

Brigham dan Houston dalam (Alom, 2013), kebijakan mengenai struktur modal

melibatkan trade off antara risiko dan tingkat pengembalian. Esensi trade-off

theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan

yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Selama manfaat atas penggunaan

hutang masih lebih besar dibanding beban pajak yang akan ditanggung, maka

penambahan hutang masih diperkenankan. Begitu pula sebaliknya apabila

pengorbanan karena penggunaan hutang sudah lebih besar, maka penambahan

hutang sudah tidak diperbolehkan.

Trade-off theory berasumsi bahwa terdapat asimetri informasi antara pihak

manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Asimetri informasi ini berkaitan

dengan hal-hal yang menjelaskan tentang keputusan struktur modal yang diambil

oleh perusahaan, sebab seperti pada umumnya, baik dari segi kualitas maupun
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kuantitas informasi mengenai seluk beluk perusahaan lebih banyak diketahui oleh

pihak manajemen, dimana informasi tersebut dapat disimpan atau disampaikan

kepada publik.

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang

tinggi tentu akan berusaha mengurangi beban pajak yang ditimbulkan dengan cara

meningkatkan rasio hutangnya. pecking order theory mengungkapkan bahwa

perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung

memiliki rasio hutang rendah. Hal ini berlawanan dengan pendapat trade-off

theory, sebab trade-off theory tidak dapat menjelaskan korelasi negatif antara

tingkat profitabilitas dan rasio hutang.

4. Market Timing Theory

Teori yang diungkapkan oleh Baker dan Wurgler dalam (Widyarini, 2014)

ini mengemukakan bahwa perusahaan akan menerbitkan saham sebagai pengganti

penggunaan hutang pada saat market value tinggi dan akan membeli kembali

ekuitas pada saat market value rendah. Praktik inilah yang kemudian disebut

sebagai equity market timing. Market timing theory menunjukkan lebih pentingnya

implikasi dari pilihan hutang atau ekuitas pada berbagai titik waktu dibandingkan

dengan hanya mencari rasio leverage yang optimal.

Menurut Baker dan Wurgler dalam (Widyarini, 2014), struktur modal

adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan equity market timing di masa lalu.

Baker dan Wurgler menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang rendah

adalah perusahaan yang menerbitkan ekuitas pada saat market value tinggi dan

perusahaan dengan tingkat hutang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan

ekuitas pada saat market value rendah. Mereka menggunakan Market-to-book

ratio dalam penelitian mereka, yang umumnya digunakan sebagai proksi untuk

mengukur kesempatan investasi, namun dalam teorinya Market-to-book ratio juga

digunakan untuk melihat apakah nilai suatu ekuitas itu overvalued atau

undervalued.

5. Asymetric Information Theory
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Penjelasan mengenai definisi asymmetric information atau ketidaksamaan

informasi oleh Brighman dan Houston dalam penelitian (Wulandari, 2012) adalah

suatu kondisi di mana manajer perusahaan memiliki informasi yang jauh lebih

baik dari segi kuantitas maupun kualitas daripada informasi yang dimiliki para

investor. Karena jumlah dan kualitas informasi yang dimiliki manajer perusahaan

tidak seimbang apabila dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh para

investor, dari situ lah muncul asimetri informasi. Dengan demikian, pada saat

pihak manajemen berpikir bahwa harga saham saat ini sedang over value (terlalu

mahal), maka manajemen tentu akan berpikir untuk lebih baik menawarkan saham

baru dengan harapan dapat menjual saham dengan harga yang lebih mahal dari

yang seharusnya.

Keputusan manajer tersebut tentunya demi upaya memperoleh keuntungan

dan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi ada pula kemungkinan investor juga

akan menafsirkan hal yang sama dengan manajemer jika perusahaan menawarkan

saham baru, yaitu investor menduga bahwa harga saham sedang over value.

Sebagai akibatnya para investor akan menawar harga saham baru tersebut dengan

harga yang lebih rendah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penting bagi manajer

keuangan bersikap lebih cepat tanggap terhadap situasi yang ada, serta mampu

menganalisa dan memanfaatkan ketidaksimetrisan informasi dengan investor

untuk menentukan dengan tepat apakah sebaiknya perusahaan menerbitkan saham

baru atau tidak.

2.3 Rasio Leverage

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan,

terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana

mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik

jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka
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panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio

leverage.

Menurut (Kasmir, 2013:151) rasio leverage merupakan:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan

dibiayai dengan utang.”

Menurut (Fahmi, 2014:127), rasio leverage adalah :

“Rasio leverage adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan

perusahaan karena akan masuk extreme leverage, yaitu perusahaan

terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban

utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa

utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk

membayar utang.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio leverage

ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai

oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan

karena akan masuk kedalam extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam

tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangan berapa utang yang layak

diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.

Menurut Brigham dan Houston dalam Alom (2013) leverage memberikan

tiga dampak penting :

a. Menghimpun dana melalui utang, pemegang saham dapat

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang

terbatas



22

b. Kreditos melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik

sebagai batas pengaman, jadi semakin tinggi proporsi total modal yang

diberikan oleh pemegang saham, semakin kecil resiko yang dihadapi

kreditor

c. Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada

tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan

“mengungkit” (leverage).

2.3.1 Jenis-Jenis Rasio Leverage

Menurut (Kasmir, 2013:155) dan (Fahmi, 2014:127), secara umum terdapat 5

(lima) jenis rasio leverage yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya :

1. Debt to total assets ratio atau debt ratio (DAR),

2. Debt to equit ratio (DER),

3. Time interest earned ratio,

4. Fixed charge coverage, dan

5. Long-term debt to equity ratio.

Berikut ini uraian penjelasan mengenai jenis-jenis rasio leverage, antara

lain:

1. Debt to Total Assets Ratio (DAR)

Dimana rasio ini juga disebut sebagai debt ratio. Debt ratio merupakan

rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Debt ratio ini dapat

diukur dengan rumus sebagai berikut :

Rumus : Debt Ratio (DAR) =
	 	

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Debt to Equity Rasio sebagai

penilain Leverage.
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Siegel dan Shim dalam (Fahmi, 2012:128) mendefinisikan debt to equity

ratio :

“Ukuran  yang  dipakai  dalam  menganalisis  laporan  keuangan  untuk

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”.

Sedangkan menurut (Kasmir, 2014:157), menyatakan bahwa:

“Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai

hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan

antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan

peminjam (kredior) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan

untuk jaminan hutang.”

Sedangkan menurut Gitman dan Zutter (2012: 126) DER merupakan

rasio untuk mengukur proporsi dari kewajiban dan ekuitas dalam

membiayai aset perusahaan. Rumusan  untuk  mencari debt  to  equity

ratio dapat  digunakan perbandingan antara total utang dengan total

ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2014:158):

Rumus : DER =
		 	

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan

bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh

perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Menurut (Kasmir, 2014:113) keuntungan dengan mengetahui rasio

ini anatara lainnya adalah :
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1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban

kepada pihak lain.

2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang

bersifat tetap.

3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva

tetap dengan modal.

4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.

3. Time Interest Earned Ratio

Rasio ini juga disebut dengan rasio kelipatan. Time intersest earned ratio

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar

bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa

perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) karena

tidak mampu membayar bunga. Time interest earned ratio ini dapat diukur

dengan rumus sebagai berikut :

Rumus : Time interest earned ratio =
	 	 	 		

4. Fixed Charge Coverage Ratio

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini

menyerupai Time interest earned ratio hanya saja perbedaannya adalah

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang

atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rasio

Fixed charge coverage ini mengukur seberapa besar kemampuan

perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden

saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Fixed charge

coverage ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

Rumus : FCC =
	 		 	

5. Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)
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Rasio ini merupakan rasio jangka panjang dengan modal sendiri.

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal

sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang dengaqn cara

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang

disediakan oleh perusahaan. Long-term debt merupakan sumber dana

pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan

sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagi berikut :

Rumus : LTDtER =
	 	

2.4 Likuiditas

2.1.1 Pengertian Likuiditas

Posisi likuiditas berhubungan dengan kemempuan perusahaan dalam

melunasi kewajibannya yang jatuh tempo dalam jangka pendek, dan kemungkinan

perusahaan memiliki masalah dalam memenuhi kewajiban ini.

Menurut Weston dalam Kasmir (2012:106-107) rasio Likuiditas adalah :

“Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.:

Menurut (Fahmi, 2015:121) rasio likuiditas adalah :

“Rasio likuiditas (liquidity ratios) adalah kemampuan suatu perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio

ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat

menyebabkan kebangkrutan perusahaan.”

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio

likuiditas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi atau membayar kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat

waktu pada saat jatuh tempo.

2.1.2 Pengukuran Rasio Likuiditas
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Penilaian rasio likuiditas yang dipakai oleh peneliti adalah rasio lancar

(current ratio). Current ratio ini menggambarkan kemempuan perusahaan untuk

memenuhu kewajiban finasial jangka pendeknya yang segera jatuh tempo.

Menurut (Fahmi, 2015:121) current ratio adalah :

“Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi

kebutuhan utang ketika jatuh tempo.”

Alasan digunakannya rasio lancar (current ratio) karena pada saat

perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka hal yang harus diatasi dengan

ketentuan semua asset perusahaan, adapun secara luas current ratio merupakan

ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur :

1. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi jumlah

(kelipatan) asset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin

rendah keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar.

2. Penyangga kerugian. Semakin besar penyangga, maka semakin kecil

resikonya. Rasio lancar menunjukan tingkat keamanan yang tersedia

untuk menutup penurunan nilai asset lancar non-kas pada saat asset

tersebut dilepas atau dilikuidasi.

3. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat

keamanan terhadap ketidak pastian dan kejutan seperti pemogokan dan

kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara

dan tidak terduga.

Rumus yang digunakan untuk mengukur current rasio (CR) menurut

(Fahmi, 2015:121) adalah : 	 	 :	 		
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2.5 Peluang Perrtumbuhan

2.5.1 Pengertian Peluang Pertumbuhan

Menurut Mai dalam (Hermuningsih , 2013 : 129) menyatakan bahwa :

“Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan perusahaan di masa

depan.”

Menurut Kartini dan Arianto dalam (Hermunignsih, 2013:132)

menyatakan bahwa:

“Peluang pertumbuhan adalah perubahan total aktiva yang dimiliki

perusahaan.”

Berdasarkan difinisi di atas dapat simpulkan pertumbuhan perusaan

merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan maupun penurunan

yang dialami oleh perusahaan selama satu periode (satu tahun).

Menurut (Sartono, 2010;79) dalam Wendy Yohanas (2014) menyatakan

pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

faktor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. Perusahaan dengan

tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya dengan leverage, sebaiknya

menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya

keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan,

sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya

menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang

akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.

Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana untuk

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin

besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang
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tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik

digunakan untuk ekspansi.

2.5.2 Pengukuran Peluang Pertumbuhan

Penilaian peluang pertumbuhan yang dipakai oleh peneliti adalah dengan

Market to Book ratio yang merupakan cerminan apresiasi atau penilaian investor

terhadap nilai buku sebuah perusahaan melalui harga saham.

Menurut (Van Horne dan Wachowicz, JR, 2012;375) “Nilai buku per

lembar saham biasa adalah ekuitas pemegang saham, total aktiva dikurangi total

kewajiban dan saham preferen seperti yang tercantum dan neraca, dibagi dengan

jumlah lembar saham yang beredar.” Rasio ini dihitung dengan rumus:= 	 	 	 	 ℎ	
Menurut (Sartono, 2010, 73) dalam Wendy Yohanas (2014):

“Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau Price to Book

Value (PBV) atau Merket to Book Ratio, menunjukkan tingkat kemampuan

perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang

diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi

dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin tinggi harga saham,

semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut tentunya memberikan

harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar

pula.”

Menurut pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PBV

adalah rasio yang sudah secara luas dipakai diberbagai analisis sekuritas dunia.

Rasio PBV ini didefinisikan sebagai perbandingan nilai pasar suatu saham

(stock’s market value) terhadap nilai bukunya sendiri (perusahaan) sehingga kita

dapat mengukur tingkat harga saham apakah over valued atau under valued.
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Perhitungannya dilakukan dengan membagi harga saham (closing price) pada

kuartal tertentu dengan nilai buku kuartal per sahamnya. Nilai rendah PBV ini

disebabkan oleh turunnya harga saham, sehingga harga saham berada di bawah

nilai bukunya atau nilai sebenarnya.

2.6 Profitabilitas

2.6.1 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau

keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target

yang telah direncanakan.

Menurut Van Horne (2012;180) pengertian rasio profitabilitas yaitu :

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang menghubungkan laba dengan

penjualan dan investasi.”

Menurut (Fahmi, 2015:135) rasio profitabilitas :

“Rasio ini mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang

ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam

hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan

perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva,

maupun investasi.

2.6.2 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Penilaian rasio profitabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah return on

assets (ROA). ROA ini menggambarkan tingkat pengembalian (return) atas

investasi yang ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang

digunakan oleh manajemen suatu perusahaan.

Menurut (Kasmir, 2013:201) pengertian ROA adalah :
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“Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil (return)

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran

tentang aktivitas manajemen.”

Menurut (Fahmi, 2015:137) return on assets (ROA), yaitu :

“Return on investmen (ROI) atau pengambilan investasi, bahwa

dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan retun on total

assets (ROA), memiliki arti bahwa rasio ini melihat sejauh mana investasi

yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan

sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sebenarnya sama

dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.”

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa return

on assets (ROA) adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan atas

aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

Adapun rumus untuk menghitung Return On Assets ROA menurut

(Fahmi, 2015:137) adalah :

	 	 = 	 	 		
Alasan menggunakan ROA karena salah satu indikator yang dapat

digunakan sebagai pengukuran profitabilitas perusahaan adalah return on asset

(ROA) yang merupakan pengembalian atas asset yang digunakan untuk

menghasilkan pendapatan bersih perusahaan yang mempunyai arti yang sangat

penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh

(comprehensive). Sehingga semakin besar ROA maka semakin efisien

penggunaan aktiva perusahaan dan ini akan meminimalkan risiko terjadinya

kesulitan keuangan.
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2.7 Ukuran Perusahaan

2.7.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran (size) perusahaan dapat diukur denan menggunakan total aktiva,

pwnjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencermintan bahwa

perusahaan yang telatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibanding

perusahaan dengan total asset yang kecil.

Ukuran Perusahaan menurut (Agnes Sawir, 2012;17) adalah :

“Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat

kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.:

Sedangkan menurut (Nuraina, 2012) ukuran perusahaan adalah :

“Menggaambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total

aktiva.”

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli/pakar diatas dapat disimpulan

bahwa ukuran perusahaan menunjukan seberapa besar perusahaan dapat lebih

mudah menperoleh dana dari pasar modal.

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk

mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk mendapatkan

pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran

besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau

bertahan dalam industri.



32

2.7.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan

perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan

hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan

perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan ke

dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha

besar.  Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset

yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun

2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan Kriteria

Aset (tidak termasuk

tanah dan bangunan

tempat usaha)

Penjualan Tahunan

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta

Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 M

Usaha Menengah > 10 juta – 10 M 2,5 M – 10 M

Usaha Besar > 10 M > 50 M

Sumber: UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

2.7.3 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur melalui logaritma

natural dari total aset, tujuan logaritma natural (Ln) digunakan agar asumsi

normalitas untuk data yang digunakan menjadi terpenuhi. Karena total aset
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perusahaan mempunyai nilai yang sangat besar, sehingga untuk menyeragamkan

nilai aset dengan variabel lainnya sampel perlu diubah dalam bentuk logaritma,

Ohyver (2013). Total aset juga digunakan dalam penelitian ini dikarenakan

melihat nilai total aset yang lebih stabil. Ukuran perusahaan dirumuskan seperti

pada penelitian yang dilakukan oleh Ohyver (2013):= 	 	
Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu

perusahaan. Menurut (Kasmir, 2013:31) komponen atau isi yang terkandung

dalam suatu aset dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

• Aset lancar yaitu aset-aset yang relatif mudah untuk dikonversi menjadi

uang, dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun.

Aset lancar meliputi; kas, piutang, persediaan, biaya dibayar dimuka.

• Aset tetap adalah harta kekayaan milik perusahaan yang dapat diukur

dengan jelas (tangible) dan yang bersifat permanen. Aset tetap dibeli

dengan tujuan dipakai sendiri oleh perusahaan dan tidak dijual kembali.

Aset tetap dapat dibagi menjadi 2 yaitu: aset tetap berwujud (gedung,

tanah, mesin, peralatan, dan kendaraan) dan aset tetap tidak berwujud

(goodwill, hak cipta, hak paten, franchise dan merek dagang)

• Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset

tetap yang tidak bisa dikelompokan ke dalam kriteria di atas.

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan

dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga

memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar

yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu
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No. Nama Peneliti

dan Sumber

Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

1.
Maryam

Masnoon dan

Farrukh

Anwar (2012)

GMJACS

Volume 2

Number 1 2012

Capital Structure

Determinants of

KSE Listed

Pharmaceutical

Companies.

Tangiability dan

Growth berpengaruh

positif terhadap

leverage. Size dan

profitability

memiliki pengaruh

negatif terhadap

leverage.

Sedangkan variabel

tax dan earnings

volatility tidak

memiliki pengaruh

terhadap leverage.

Variabel,

Size,

Profitabilitas,

Growth dan

Leverage

Variabel,

Tangiability,

Tax,

Earnings

Volatility

objek

penelitian

dan periode

penelitian

2. Ferdian

Pardosi (2013)

Jurnal

TEKUN/Volum

IV, No. 01,

Maret 2013:

128-142

Pengaruh Faktor

Pajak dan Faktor-

Faktor lain

terhadap Leverage

pada Perusahaan-

Perusahaan

Manufaktur yang

terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

Corporate Tax Rate

dan Non-Debt Tax

Shield tidak

berpengaruh secara

signifikan terhadap

leverage. Investment

Opportunity Set

berpengaruh secara

signifikan positif

terhadap leverage.

Profitability san

Past berpengaruh

secara signifikan

negatif terhadap

Variabel,

Profitabilitas

dan Leverage

Variabel,

Corporate

Tax Rate,

Non-Debt

Tax Shield,

Investment

Opportunity

Set, objek

penelitian

dan periode

penelitian



35

leverage.

3. Khairul Alom

(2013)

Asian Journal

of Finance &

Accounting

ISSN 1946-

052X 2013,

Vol. 5, No. 1

Capital Structure

Choice of

Bangladeshi

Firms: An

Empirical

Investigation

Likuiditas,

Collateral, dan

Profitabilitas

memiliki pengaruh

negatif terhadap

Leverage. Market-

to-book memiliki

pengaruh positif dan

signifikan terhadap

leverage. Sedangkan

Dividen dan Size

tidak memiliki

dampak yang

signifikan terhadap

Leverage.

Variabel,

Likuiditas,

Profitabilitas,

Market to

Book, Size

dan Leverage

Variabel,

Collateral,

objek

penelitian

dan periode

penelitian

4. Yuvita

Viandgo

(2013)

Jurnal Ilmiah

Mahasiswa

Manajemen

Vol 2, No 3

(2013)

Analisis Pengujian

Pengaruh Ukuran

Perusahaan,

Profitabilitas,

Resiko Bisnis dan

Tingkat

Pertumbuhan

Terhadap

Leverage

Perusahaan.

Ukuran perusahaan

tidak signifikan

mempengaruhi

Leverage.

Profitabilitas dan

Tingkat

Pertumbuhan

perusahaan

mempengaruhi

Leverage secara

negatif dan

signifikan. Risiko

bisnis

Variabel,

Ukuran

Perusahaan,

Profitabilitas,

Pertumbuhan

Perusahaan

dan Leverage

Variabel,

Risiko

Bisnis,

objek

penelitian

dan periode

penelitian
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mempengaruhi

Leverage secara

positif dan

signifikan.

5. Thomas,

Kiptanui,

Tarus,

Chenous,

Nehemiah &

Biwott,

Geoffrey

(2014)

European

Journal of

Business and

Management

ISSN 2222-

1905 (paper)

ISSN 2222-

2839 (Online)

Vol.6, No.28,

2014

Do Profitability,

Firm Size and

Liquidity Affect

Capital Structure

? Evidence From

Kenyan Listed

Firms

Profitabilitas dan

Likuiditas yang

negatif dan secara

signifikan

berhubungan

dengan struktur

pemodalan. Ukuran

Perusahaan

berkorelasi positif

dan tidak signifikan

pada struktur

pemodalan

Variabel,

Profitabilitas,

Likuiditas,

Ukuran

Perusahaan

dan Struktur

pemodalan.

Variabel,

objek

penelitian,

periode

penelitian

6. Idode, Patrick

Esiemogie, A

deleke, Toyin

Mary,

Ogunlowore,

Akindele

John,

Indluence Of

capital structure

on profitability:

Empirical

Evidence from

listed Nigerian

banks

Struktur pmeodalan

memiliki pengaruh

positif yang

signifikan pada

profitabilitas dari

Bank Nigeria

selama masa studi.

Variabel,

Struktur

pemodalan

dan

Profitabilitas

Variabel,

objek

penelitian,

periode

penelitian
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Ashogbon,

Oyekan

Samuel (2014)

IOSR Jurnal of

Business and

Management

(IOSR-JBM) e-

ISSN : 2278-

487X, p-ISSN:

2319-7688.

Vol. 16, Issue

11. Ver. IV

(Nov. 2014),

PP 22-28

Ada hubungan

positif yang

signifikan antara

strukur modal dan

profitabilitas dari

bank-bank yang

terdaftar di Nigeria

7. Lutfiana

Mufidhatus

Sholikhadi

(2016)

Jurnal Ilmu dan

Riset

Manajemen:

Volume 5,

Nomor 7, Juli

2016 ISSN:

2461-0593

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Struktur Modal

pada Perusahaan

Kosmetik dan

Keperluan Ruang

Tangga di BEI

Variabel Stabilitas

penjualan,

Profitabilitas

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap struktur

modal (DER).

Variabel struktur

aktiva, resiko bisnis,

tingkat pertumbuhan

perusahaan tidak

berpengaruh

terhadap struktur

modal (DER).

Variabel,

tingkat

pertumbuhan

perusahaan,

profitabilitas,

stuktur modal

Variabel

stabilitas

penjualan,

resiko

bisnis, objek

penelitian,

periode

penelitian

8. Anas Ismail, Faktor-Faktor Variabel struktur Variabel, Variabel
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Triyono dan

Fathan

Achyani

(2015)

DAYA SAING

Jurnal Ekonomi

Manajemen

Sumber Daya

Vol. 17, No. 1,

Juni 2015

yang

Mempengaruhi

Struktur Modal

pada Perusahaan

Property dan Real

Estate

aset, peluang

pertumbuhan, ROA

berpengaruh positif

dan tidak signifikan

terhadap struktur

modal (DER).

Variabel ukuran

perusahaan

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap struktur

modal (DER).)

Variabel CR

berpengaruh negatif

terhadap struktur

modal (DER).

Peluang

pertumbuhan,

ROA, Ukuran

Perusahaan,

CR dan

Leverage

Struktur

aset, objek

penelitian,

periode

penelitian

9. Ni Komang

Ayu Ariani

dan Ni Luh

Putu

Wiagustini

(2017)

E-Jurnal

Manajemen

Unud, Vol. 6,

No. 6, 2017:

3168-3195

ISSN: 2302-

8912

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Struktur Modal

pada Perusahaan

Property dan Real

Estate

Variabel

profitabilitas,

struktur aktiva

berpengaruh negatif

dan signifikan

terhadap struktur

modal. Variabel

peluang

pertumbuhan

berpengaruh, NDTS

dan ukuran

perusahaan positif

and signifikan

terhadap struktur

Variabel,

Profitabilitas,

Peluang

pertumbuhan,

Ukuran

perusahaan da

Struktur

modal

Variabel

Struktur

aktiva,

NDTS,

objek

penelitian,

periode

penelitian
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modal.

Sumber : (Data diolah, 2017)

2.9 Kerangka Pemikiran

Perusahaan yang baik itu yang mampu menjaga ekstansinya agar dapat

bersaing dalam dunia bisnis yang semakin ketat ruang lingkupnya. Dalam

mendanai kegiatan operasional suatu perusahaan harus mampu mencari struktur

modal yang optimal bagi perusahaannya dengan melihat peluang tumbuh dari

perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan adanya keseimbangan

pemakaian dalam kedua jenis modal yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal

asing dapat menurunkan laba perusahaan karena ada biaya bunga yang harus

dibayar tetapi dapat juga mengurangi pembayaran pajak, apabila pemakaiannya

sudah melewati batas yang optimal dapat menurunkan nilai perusahaan.

Sedangkan modal sendiri tidak mengurangi laba karena tidak ada bunga yang

harus dibayar tetapi tidak mengurangi pembayaran pajak, sehingga pembayaran

dividen yang diambil dari keuntungan setelah pajak menjadi kecil. Apabila terlalu

banyak memakai modal sendiri akan menurunkan nilai perusahaan karena

pemegang saham merasa rugi tidak adanya tingkat pengembalian yang tinggi atau

yang sdiharapkan oleh mereka.

Para manajer keuangan harus dapat menilai kinerja keuangan, nilai

perusahaan dan keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil. Pada

dasarnya keputusan-keputusan keuangan itu ada tiga yaitu keputusan pendanaan,

keputusan investasi, serta kebijakan dividen.

Untuk seorang manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan

pendaan yang dipilihnya dengan cepat. Manajemen keuangan merupakan segala

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,

menggunakan dana, mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Tujuan perusahaan adalah ingin memakmurkan para pemiliknya melalui

pencapaian laba yang maksimal. Untuk mencapai laba yang maksimal, perusahaan
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akan berusahaan untuk mengefisienkan semua dana yang diperoleh oleh berbagai

sumber dana, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Jika penggunaan

sumber pendaan internal dirasa tidak menvukupi, maka perusahaan perlu

menggunakan sumber pendaan ekternel yaitu utang.

Dalam penelitian ini, kebijakan utang diproksikan melalui leverage.

Leverage dapat dihitung dengan membagi total hutang dengan total aktiva.

Menurut (Alom, 2013) pengadaan dana eksternal justru dinilai dapat memberikan

keuntungan lebih bagi perusahaan tetapi pengadaan utang dapat meningkatkan

tingkat resiko atas arus pendapatan perusahaan. Semakin besar utang, maka

semaikin besar pula kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar

kewajiban tetep berupa bunga dan pokoknya.

Tidak hanya fungsi pendanaan yang harus ditentukan oleh manajer

keuangan tetapi fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu keputusan yang

menyangkut masalah bagaimana manajer harus mengalokasikan dana ke dalam

bentuk – bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan.

Jenis dan besarnya investasi tersebut akan mempengaruhi tingkat keuntungannya.

Salah satu contoh dalam fungsi investasi yaitu ukuran perusahaan yang dapat

mempengaruhi kebijakan utang karena ukuran perusahaan dinyatakan sebagai

determinan dan struktur keuangan perusahaan. Menurutnya ukuran perusahaan

dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar

modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan kebiajakan utang salah

satunya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan prestasi yang

dicapai perusahaan yang menerbitkan saham yang mencerminkan kondisi

keuangan dan hasil operasi (operating result) perusahaan tersebut dan biasanya

diukur dalam rasio-rasio keuangan. Dalam pengukuran kinerja keuangan pada

penelitian ini menggunakan rasio likuiditas (current ratio) dan rasio profitabilitas

(ROA). Tidak hanya rasio keuangan tetapi juga peluang pertumbuhan perushaan

dapat mempengaruhi kebijakan utang, yang dapat diukur dilihat melalui nilai

perusahaan. Tujuan perusahaan tidak hanya tentang memaksimulkan laba tetapi
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juga memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut masih

terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai

kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan

meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak

terpengaruh sama sekali. PBV (Price Book Value) yaitu rasio harga pasar atau

saham terhadap nilai bukunya memberi indikasi pandangan investor atas

perusahaan. Perusahaan dipandang baik oleh investor artinya perusahaan dengan

laba dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan.

2.10 Hubungan Antar Variabel

2.10.1 Hubungan Likuiditas terhadap Leverage

Apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan

karena pertumbuhan kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan aktiva lancarnya, maka rasio lancar akan merosot dan dapat

membahayakan perusahaan (Widyarini, 2014). Rasio lancar menjadi indikator

terbaik yang menunjukkan sejauh mana kewajian lancar dapat dipenuhi dengan

aktiva lancar. Selain itu rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva yang dapat

dikonversi menjadi kas pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan teori Pecking Order yang menyatakan bahwa ada semacam

tata urutan (pecking order) bagi perusahaan dalam menetapkan sumber

pembelanjaan perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih

mengutamakan pendanaan ekuitas internal (menggunakan laba ditahan) daripada

pengunaan ekuitas eksternal (menerbitkan saham baru). Hal ini disebabkan karena

penggunaan laba ditahan lebih murah dan tidak perlu mengungkapkan sejumlah

informasi perusahaan. Namun apabila perusahaan membutuhkan pendanaan

eksternal, maka perusahaan akan menerbitkan hutang terlebih dahulu sebelum

menerbitkan saham baru. perusahaan akan memilih sumber pendanan yang paling

disukai. Karena sebagian besar perusahaan manufaktur di Indonesia tidak

memiliki sumber pembiayaan internal yang cukup maka perusahan memilih
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menggunakan sumber eksternal yaitu dengan menggunakan hutang sebagai

sumber pembiayaan perusahaan.

Setiap perusahaan memiliki kemampuan masing-masing dalam memenuhi

kewajiban atau hutang lancarnya. Semakin besar kemampuan likuiditasnya,

perusahaan tersebut semakin mampu untuk membayar hutang atau pendanaan

eksternal perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang dapat segera

mengembalikan utang-utangnya akan mendapat kepercayaan dari kreditur untuk

menerbitkan utang dalam jumlah yang besar. kebutuhan dana untuk aktiva lancar

pada prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka pendek. Sehingga semakin likuid

suatu perusahaan, maka semakin tinggi penggunaan hutangnya.

2.10.2 Hubungan Peluang Pertumbuhan terhadap Leverage

Tingkat pertumbuhan perusahaan menunjukkan indikasi kemampuan

keuangan perusahaan dan dapat berpengaruh pada peningkatan permintaan

tambahan sumber dana dari pihak eksternal. Perusahaan dengan tingkat

pertumbuhan tinggi perlu menambah sumber dana keuangan untuk mendukung

dan menopang strategi penggunaan modal mereka termasuk segala pengeluaran-

pengeluaran yang terjadi. Ketika harga pasar ekuitas relatif lebih tinggi dibanding

nilai bukunya, sesungguhnya pasar mengindikasikan bahwa terdapat peluang

lebih besar bagi perusahaan untuk tumbuh (Alom, 2013). Pengukuran peluang

pertumbuhan ini disebut dengan rasio Market-to-book, yang mana diprediksikan

memiliki pengaruh negatif terhadap leverage. Karena, berdasarkan market timing

theory, apabila peluang pertumbuhan perusahaan baik yang diwakili oleh rasio

Market-to-book cukup tinggi, perusahaan cenderung lebih tertarik untuk

menerbitkan saham dari pada menambah hutang.

Suatu perusahaan harus memilih sumber pendanaan dengan biaya paling

murah. Biaya emisi penjualan saham biasa akan melebihi biaya hutang. Oleh

karena itu mendorong perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan tinggi

untuk lebih mengandalkan pendanaan yang bersumber pada hutang. Hal ini sesuai

dengan teori pecking order yang menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan



43

dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk mengunakan laba ditahan,

hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Semakin besar peluang

pertumbuhan perusahaan akan semakin besar dana yang dibutuhkan dan semakin

besar pula hutang yang digunakan.

2.10.3 Hubungan Profitabilitas terhadap Leverage

Menurut pecking order theory mengatakan bahwa karena adanya asimetri

informasi antara perusahaan dengan investor, maka perusahaan cenderung

memilih sumber pendanaan yang lebih pasti untuk diperbandingkan. Dari sudut

pandang Pecking Order theory menyatakan bahwa tingkat profitabilitas

mengimplikasikan utang yang lebih besar karena lebih tidak berisiko bagi para

pemberi uang. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga

menunjukkan kapasitas yang lebih besar.

Semakin tinggi profitabilitas menunjukkan bahwa laba yang diperoleh

perusahaan juga tinggi. Apabila laba perusahaan tinggi maka perusahaan memiliki

sumber dana dari dalam yang cukup besar, sehingga perusahaan lebih sedikit

memerlukan hutang, disamping itu, jika laba ditahan ditambah, rasio hutang

dengan sendirinya akan menurun, dengan asumsi bahwa perusahaan tidak

menambah hutang.

Perusahaan dengan ekspektasi invetasi yang besar, seperti halnya

menunjukkan bahwa pembiayaan akan berasal dari sumber dana internal dan

pinjaman rendah risiko. Tentu saja untuk mengatur resiko investasi di masa depan

karena kurangnya sumber pendanaan, perusahaan yang lebih menghasilkan laba

akan memilih untuk memiliki hutang jangka pendek yang lebih sedikit.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba berhubungan dengan kemampuan

perusahaan menyediakan sumber dana internal yang berasal dari laba ditahan.

Perusahaan yang memiliki laba besar tiap tahunnya cenderung membiayai segala

aktivitas operasional dan investasinya dari sumber dana internal dan memilih

menekan biaya dari sumber eksternal seperti hutang.
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2.10.4 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Leverage

Ukuran perusahaan digolongkan ke dalam dua kategori yaitu besar dan

kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kebutuhan akan modal atau

dana untuk mencukupi segala aktivitas perusahaan pun akan semakin besar pula.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rajan dan Zingales, 1995) dalam

(Alom, 2013) menemukan bahwa rasio hutang pendanaan bertambah seiring

dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar sering didiversifikasikan lebih

luas dan memiliki arus kas yang lebih stabil. Sehingga kemungkinan pailit kecil

dibandingkan perusahaan kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan

yang besar akan lebih aman dalam memperoleh hutang karena perusahaan mampu

dalam pemenuhan hutang dengan adanya diversifikasi yang lebih luas dan arus

kas yang stabil dan struktur modalnya juga akan meningkat.

Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah

pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal

maupun eksternal (Ayu dan Ary, 2013) dalam (Ni Komang, 2017), semakin

besar ukuran perusahaan suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk

menggunakan dana eksternal juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakana

perusahaan besar memiliki kebutuhan dan yang besar dan salah satu alternatif

pemenuhan dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal.

2.11 Hipotesisi

H1 : Likuditas berpengaruh terhadap leverage

H2 : Peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap leverage

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap leverage

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap leverage
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis
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Gambar 2.2

Paradigma Penelitian


