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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 
 

2.1. Definisi Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut Jumingan (2006), kinerja keuangan atau keuangan perusahaan 

menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan ini biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, serta profitabilitas. Kinerja 

keuangan perusahaan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dan nilai pasar sehingga Sunarsih dan Mendra (2011) menyatakan perusahaan 

yang mampu mengelola intelektualnya dengan baik diyakini mampu menciptakan 

nilai tambah serta mampu menciptakan keuntungan kompetitif dengan melakukan 

inovasi, penelitian, dan pengembangan yang nantinya akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja perusahaan. 

Profitabilitas sebuah entitas adalah perhatian yang cukup utama bagi 

perusahaan dan manajemennya sehingga perusahaan membutuhkan kelangsungan 

hidup jangka panjang hanya melalui pemaksimalan keuntungan guna 

mendapatkan keberlanjutan lebih jauh, sehingga penelitian serupa sering 

dilakukan untuk menemukan alasan di balik perubahan pola profitabilitas dari 

waktu ke waktu  (Swagatika Nanda, 2009). Menurut Brigham dan Houston 

(2010), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan untuk jangka waktu tertentu. Kinerja keuangan juga dapat dievaluasi 

dengan melihat kemampuannya mengelola aset, modal yang ditanamkan oleh 

investor atau ekuitas perusahaan, pendanaan melalui pinjaman, pendapatan, serta 

beban perusahaan (Oshoke & Sumaina, 2015).  
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Performa keuangan perusahaan diukur tergantung siapa pengguna 

informasi keuangannya, semisal pasar yang hendak menanamkan modal terhadap 

sebuah perusahaan. Penanam saham mengukur kekayaannya pada akhir jangka 

investasi dibandingkan dengan awal investasi dilakukan untuk melihat dampak 

nyata dari hasil investasinya (Mwangi & Birundu, 2015). Performa perusahaan 

yang baik tidak hanya menstimulasi kekaguman namun juga mendorong 

kecenderungan perusahaan lain mengimitasi cara kerjanya sehingga memacu 

adanya persaingan untuk meraih posisi terbaik (March & Sutton, 1997).  

Kinerja keuangan perusahaan adalah konstruk yang relevan terutama 

dalam penelitian manajemen dan sering digunakan sebagai variabel dependen 

(Santos & Brito, 2012). Studi ini menggunakan tiga jenis rasio dalam menentukan 

kinerja keuangan dari segi profitabilitas dan nilai pasar perusahaan, antara lain: 

2.1.1 Return on Assets (ROA) 

Rasio pendapatan terhadap harta atau aset (ROA) sering digunakan 

sebagai alat untuk mengukur tingkat pengembalian total aset setelah bunga dan 

pajak (Brigham & Houston, 2010). ROA yang tinggi akan baik bagi perusahaan. 

Nilai ROA tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan aset bernilai relatif tinggi. Investor menginginkan nilai ROA 

perusahaan tinggi karena perusahaan dengan ROA yang tinggi mampu 

menghasilkan tingkat keuntungan lebih besar daripada ROA yang rendah (Ang, 

2001). 

ROA adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset tersebut telah digunakan untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang 
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lebih besar menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan, karena tingkat 

pengembalian investasi yang lebih tinggi (Riyanto, 2001). 

2.1.2 Return on Equity (ROE) 

Rasio pendapatan terhadap ekuitas (ROE) dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini dapat menarik calon 

investor dan manajemen karena dapat dijadikan indikator penciptaan nilai 

pemegang saham (Munawir, 2002). ROE mengukur tingkat pengembalian modal 

dan efisiensi perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modalnya untuk memperoleh pendapatan. 

Jika kinerja perusahaan semakin baik maka tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan juga akan semakin tinggi sehingga nilai ROE dapat menunjukkan 

efektivitas dan efisiensi manajemen. Ang (2001) menyatakan, nilai ROE yang 

meningkat menunjukkan pertumbuhan laba juga. Namun demikian, hanya 

mengandalkan ROE dalam mengambil keputusan akan tingkat profitabilitas saja 

tidak akan terlalu akurat. Hal ini dapat disebabkan adanya pengaruh yang 

dilakukan pihak manajemen, misalnya ketika pembiayan utang dilakukan untuk 

mengurangi modal saham yang dapat meningkatkan rasio ROE meski pendapatan 

konstan. Maka itu, akan lebih baik jika menggunakan lebih dari satu rasio untuk 

melakukan pengambilan keputusan. 

2.1.3 Market-to-Book Value Ratio (MBR) 

Salah satu cara menciptakan nilai bagi investor adalah meningkatkan 

nilai pasar (Fernández, 2002). Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur nilai 

pasar adalah rasio Market-to-Book. Rasio ini membandingkan nilai perlembar 
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saham biasa atas nilai buku perlembar ekuitas. Nilai pasar mencerminkan kinerja 

perusahaan di masyarakat umum yang dapat dipengaruhi oleh pilihan dan tingkah 

laku dari mereka yang terlibat di pasar, perubahan ekonomi, perkembangan 

industri, kondisi politik, dan lain sebagainya, sedangkan nilai buku perlembar 

ekuitas mencerminkan nilai ekuitas pemilik perusahaan yang tercatat dalam 

neraca perusahaan dan hak atas klaim pemilik yang tersisa atas suatu aktiva 

(Helfert, 1996). 

Nilai rasio Market-to-Book akan semakin tinggi jika nilai pasar 

mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga 

para investor akan semakin optimis terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan 

perusahaan di masa depan. Para analis dan investor berpendapat bahwa rasio 

Market-to-Book merupakan salah satu indikator penting dan merupakan informasi 

ideal mengenai kedudukan dan prospek ekonomi perusahaan (Ahmed, Hillier, & 

Tanusasmita, 2011). Sudut pandang lain mengemukakan bahwa rasio Market-to-

Book digunakan sebagai pengukuran peluang pertumbuhan dan dengan kemudian 

digunakan sebagai proksi untuk peluang investasi yang tidak dapat diamati 

(Kallapur & Trombley, 1999). 

 

 

2.2. Model Penelitian Terdahulu 

Abor (2005) melakukan penelitian pada 22 perusahaan terbuka yang 

tercatat di Ghana Stock Exhange periode tahun 1998 hingga 2002 mengenai 

struktur modal terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROE. Variabel 
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independen yang digunakan antara lain rasio utang jangka pendek terhadap 

jumlah ekuitas, utang jangka panjang terhadap jumlah ekuitas, dan rasio jumlah 

utang secara keseluruhan terhadap jumlah ekuitas, beserta ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol.  

Agiomirgianakis, Voulgaris, dan Papadogonas (2006) menggunakan 

panel 3.094 perusahaan manufaktur di Yunani untuk tahun 1995 dan 1999 

menemukan bahwa ukuran perusahaan, umur, ekspor, pertumbuhan penjualan, 

ketergantungan pada pertumbuhan utang dan aktiva tetap, serta pengelolaan aset 

yang efisien mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur Yunani. 

Sementara itu, pada studi serupa yang mencakup periode yang sama, 

(Papadogonas, 2007) menemukan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi secara 

positif oleh ukuran perusahaan dan dan efisiensi manajerial dan secara negatif 

oleh leverage, sementara pertumbuhan penjualan mendorong lebih banyak 

keuntungan bagi perusahaan kecil namun tidak signifikan untuk perusahaan besar. 

El-Sayed Ebaid (2009) menyelidiki pengaruh keputusan struktur modal 

terhadap kinerja finansial perusahaan menggunakan pengukuran ROE, ROA, dan 

marjin laba kotor terhadap perusahaan non-finansial di Mesir sebagai salah satu 

negara dengan keadaan ekonomi yang sedang berkembang. Penelitian ini 

dilakukan di perusahaan tercatat menggunakan sampel dari tahun 1997 hingga 

2005. Variabel independen yang digunakan adalah utang jangka pendek, utang 

jangka panjang, dan jumlah utang secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan 

ukuran perusahaan sebagai kontrol. 
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Faktor penentu profitabilitas perusahaan-perusahan non-finansial di 

Yunani yang diteliti oleh Asimakopoulos, Samitas, dan Papadogonas (2009) 

menggunakan ROA sebagai variabel dependen. Variabel-variabel independen 

yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, 

investasi aset tetap, aset lancar, dan dua variabel dummy berupa EMU dan Euro. 

Variabel EMU digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi Yunani sejak 

menjadi anggota European Monetary Union pada tahun 2000, sedangkan variabel 

Euro melihat perkembangan ekonomi sejak Yunani mengganti mata uang dram 

menjadi euro. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Spesifikasi Perusahaan dan Faktor Penentu 

Profitabilitas Perusahaan di Yunani, sumber: Asimakopoulos et al. (2009) 

Salim dan Yadav (2012) meneliti hubungan struktur modal dan kinerja 

perusahaan dengan menggunakan data dari 237 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Malaysian Stock dari tahun 1995 sampai 2011. Pengukuran kinerja 

menggunakan empat jenis proksi yaitu ROE, ROA, Tobin’s Q, dan EPS. Utang 

jangka pendek, utang jangka panjang, jumlah seluruh utang, dan pertumbuhan 
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perusahaan digunakan sebagai variabel independen, sedangkan ukuran perusahaan 

dijadikan variabel kontrol. 

Memon, Bhutto, dan Abbas (2012) meneliti dampak struktur modal 

dengan kinerja 141 perusahaan yang berdiri di Mesir dengan sektor usaha tekstil 

periode 2004 hingga 2009 yang tercatat pada Balance Sheet Analysis (BSA), 

sebuah dokumen yang diterbitkan Bank Negara di Pakistan. Kinerja perusahaan 

diukur menggunakan ROA. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian tersebut antara lain rasio utang terhadap ekuitas, ukuran perusahaan, 

rasio total aset tetap terhadap keseluruhan aset, pertumbuhan, risiko dan pajak 

yang ditanggung perusahaan. 

Pouraghajan, Malekian, Emamgholipour, Lotfollahpour, dan Bagheri 

(2012) mempelajari pengaruh struktur modal terhadap 400 perusahaan yang 

terdaftar di Tehran Stock Exchange dari tahun 2006 hingga 2010. Variabel 

dependennya adalah ROA dan ROE sedangkan variabel independennya rasio total 

utang terhadap aset. Variabel kontrol yang digunakan adalah tingkat perputaran 

aset, ukuran perusahaan, umur perusahaan, perbandingan aset tetap bersih 

terhadap jumlah aset, peluang pertumbuhan, dan pengelompokan jenis industri. 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menentukan  profitabilitas 

yang dilakukan Boadi, Antwi, dan Lartey (2013) berdasarkan data yang 

dikumpulkan di Ghana. Penelitian dengan sampel 16 perusahaan yang bergerak di 

sektor asuransi ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong profitabilitas 

yang diuji menggunakan ROA sesuai kemampuan perusahaan tersebut dalam 

mengelola resiko. Faktor-faktor yang diuji antara lain leverage, rasio aset tetap 
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terhadap total aset, ukuran perusahaan yang diukur dengan proksi pendapatan 

premi yang diterima perusahaan, likuiditas, risiko, dan pertumbuhan perusahaan 

berdasarkan kenaikan atau penurunan nilai premi yang diterima antar tahun. 

Nwakaego, Ikechukwu, dan Ifunanya (2015) melakukan penelitian 

tentang pengaruh arus kas terhadap kinerja 6 perusahaan yang bergerak dalam 

bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange. 

Pengukur kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROA dan variabel 

independen yang digunakan adalah arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari 

kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. 

Javed, Rao, Akram, dan Nazir (2015) menggunakan ROA, ROE, dan rasio 

Market-to-Book sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan adalah rasio total utang dan rasio utang jangka 

panjang. Selain variabel independen, variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah likuiditas dan ukuran perusahaan. Tujuan daripada penelitian 

ini adalah untuk menguji hubungan antara leverage dengan kinerja dan efisiensi 

perusahaan-perusahaan di Pakistan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan, sumber: Javed et al. (2015) 
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Investigasi lanjut mengenai struktur utang terhadap kinerja 43 

perusahaan terbuka di Nigeria dilakukan Nwude, Itiri, Agbadua, dan Udeh (2016) 

dengan menggunakan data dari tahun 2001 sampai 2012. ROA digunakan sebagai 

variabel dependen pengukur kinerja perusahaan. Rasio utang jangka pendek, rasio 

utang jangka panjang, dan jumlah rasio utang secara keseluruhan digunakan 

sebagai variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan. 

Amah, Ogbonnaya, Ekwe, dan Uzoma (2016) melakukan penelitian 

mengenai hubungan arus kas dengan kinerja perbankan di Nigeria. Pengukuran 

kinerja perusahaan diukur dengan nilai laba bersih setelah dikurangi pajak dan 

variabel independen yang digunakan adalah ketiga jenis arus kas antara lain arus 

kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari 

kegiatan pendanaan. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Ogbeide dan Akanji (2017) mengenai 

pengaruh arus kas terhadap kinerja finansial perusahaan di bidang asuransi. Data 

yang digunakan berasal dari tahun 2009 hingga 2014 di Nigeria guna 

menghasilkan bukti yang berasal dari negara dengan ekonomi yang sedang 

berkembang. Kinerja perusahaan diukur menggunakan ROE, sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah jumlah keseluruhan arus kas, arus kas dari 

kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan 

pendanaan, serta variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan. 
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2.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Aset Lancar (CA) Berpengaruh secara Signifikan Negatif pada 

Kinerja Perusahaan  

Secara umum, aset lancar dianggap sebagai salah satu komponen penting 

dari total aset sebuah perusahaan (Afza & Nazir, 2011). Semakin banyak investasi 

yang ditanamkan pada aset lancar, semakin rendah risiko yang mungkin terjadi, 

namun semakin rendah pula laba yang akan dihasilkan perusahaan (Afza & Nazir, 

2011). Perusahaan yang memiliki aset lancar yang terlalu banyak cenderung 

memiliki biaya yang tinggi untuk pemeliharaan atas aset lancar tersebut 

(Swagatika Nanda, 2009). Biaya yang tinggi ini tentu saja dapat mengurangi 

tingkat laba dan pernyataan ini sejalan dengan Ross (2000), Gitman (2003) dan 

Mistry (2012) sesuai yang dikutip oleh Swagatika Nanda (2009). 

Aset lancar yang semakin banyak menunjukkan manajemen yang 

inefisien, seperti persediaan yang terlampau banyak karena kesulitan menjual 

dagangannya ataupun piutang berlebihan yang berarti adanya kesulitan menagih 

penjualan yang telah dilakukan sebelumnya (Asimakopoulos et al., 2009). Aset 

lancar yang berlebihan memang menjadi pertanyaan publik, seperti piutang yang 

berpotensi tidak tertagih pada PT Bank Mandiri Tbk. yang terlalu besar sejumlah 

2,95 triliun pada tahun 2017 (Nurita, 2019), ataupun persediaan barang berlebih 

yang dapat menimbulkan keusangan  yang tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai 

kegiatan operasional (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2006). Hal ini 

mengartikan bahwa aset lancar dan kinerja keuangan perusahaan memiliki 

hubungan yang negatif.  
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2.3.2 Leverage (TDR, LTDR, STDR) Berpengaruh secara Signifikan 

Negatif pada Kinerja Perusahaan 

Pengelolaan struktur utang dapat diukur menggunakan rasio pinjaman 

dan mengukur kemampuan perusahaan membayar utangnya menggunakan aset 

yang dimiliki dan hal ini menjadi pertimbangan bagi pemilik dan kreditur dalam 

hal melakukan pengambilan keputusan, sehingga menurut beberapa ilmuwan 

pinjaman selalu mempengaruhi nilai perusahaan (Brealey & Myers, 2003). 

Rasio utang yang lebih besar dari 100% memberitahu bahwa perusahaan 

memiliki lebih banyak utang daripada aset. Sementara itu, rasio utang kurang dari 

100% mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lebih banyak daripada 

utang. Digunakan bersamaan dengan ukuran kesehatan keuangan lainnya, rasio 

utang dapat membantu investor menentukan tingkat risiko perusahaan. 

Peristiwa yang memungkinkan bahwa adanya hubungan negatif antara 

leverage dengan kinerja perusahaan di Indonesia antara lain Grup Lippo di BEI 

dengan kinerja keuangan yang terus menurun selama tahun 2015 karena beban 

utangnya semakin berat (Tamara, 2015). Perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk. juga membandingkan kinerjanya pada tahun 2018 yang lebih rendah 

daripada tahun 2017 karena berbagai macam permasalahan seperti satu per satu 

anak perusahaannya terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (Sari, 

2018). 

Total pinjaman dalam sebuah perusahaan tentu mempengaruhi kegiatan 

dan kinerja keuangan perusahaan karena berdampak pada tingkah laku perusahaan 

melalui tiga cara (Myers & Majluf, 1984). Pertama, meningkatnya kewajiban 
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dianggap meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga manajer perusahaan resah 

terhadap kemungkinan tuntutan tanggung jawab oleh para pemegang saham. Hal 

ini memungkinkan pihak manajemen untuk mengurangi pinjaman maupun 

investasi yang menjanjikan. Kedua, kenaikan pada utang mempunyai arti 

kenaikan pada beban bunga sehingga mengurangi dana. Ketiga, manajer 

perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan investasi dengan pengembalian 

yang diharapkan tinggi bahkan dengan mengorbankan kreditor. Seiring dengan 

meningkatnya kewajiban, kreditur menjadi enggan untuk menyediakan lebih 

banyak dana dan hal ini memicu terjadinya underinvestment (Jensen & Meckling, 

1976). 

Ini menunjukkan risiko perusahaan dalam memenuhi biaya layanan utang 

(yaitu bunga dan pembayaran pokok). Perusahaan yang banyak dibiayai oleh 

utang cenderung tidak aman jika terjadi kebangkrutan. Para analis dari waktu ke 

waktu menyatakan bahwa rasio total pinjaman berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (Abeywardhana, 2015; Bhattarai, 2016; Enekwe, 

Agu, & Nnagbogu, 2014; Khidmat & Rehman, 2014; Nassar, 2016; Rajkumar, 

2014).  

Total rasio utang terhadap total aset mencakup semua utang, namun rasio 

utang jangka panjang terhadap asset hanya memperhitungkan utang jangka 

panjang saja yang merupakan pinjaman lebih dari satu tahun sejak laporan 

sekarang (Lancett, 2008). Pembiayaan mengunakan utang jangka panjang dapat 

menguntungkan karena dijamin menggunakan persyaratan kontrak yang 

ditetapkan secara formal sehingga lebih stabil daripada utang jangka pendek. 
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Pembiayaan jangka panjang memiliki pengaruh langsung dengan kapasitas 

operasional perusahaan juga, misalnya pembelian aset tetap seperti mesin. 

Pembiayaan menggunakan utang jangka panjang biasanya terstruktur dengan baik, 

sehingga sumber daya yang disediakan dari pembiayaan utang ini tidak perlu 

diawasi dan dimonitor secara sering dibandingkan dengan pinjaman jangka 

pendek yang berubah-ubah setiap waktu dan mengharuskan pengecekan yang 

regular (Lancett, 2008). 

Abor (2005) melakukan penelitian analisis profitabilitas di Ghana dan 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif dan signifikan dari rasio 

pinjaman jangka panjang terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini tidak 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan di Pakistan, Nepal, Inggris, 

Nigeria, dan Kenya bahwa rasio pinjaman jangka panjang berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan (Abeywardhana, 2015; 

Bhattarai, 2016; Ikapel & Kajirwa, 2017; Nwude et al., 2016; Saeed, Gull, & 

Rasheed, 2013). 

Selain pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek secara teoritis 

merupakan rasio leverage yang baik untuk negara berkembang karena 

keterbatasan dan ketidakcocokan dana dari utang jangka panjang yang terbatas 

(Nwude et al., 2016). Lucey dan Zhang (2011) mengemukakan bahwa dalam 

pasar negara berkembang, perusahaan selalu mendapatkan tambahan dana utang 

karena integrasi pasar kredit, namun saat jatuh tempo pendek lebih terutama. 

Mereka menekankan lebih lanjut bahwa alasan utama proporsi utang pendek yang 

lebih adalah bahwa lembaga keuangan dan hukum di negara berkembang secara 
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tidak langsung akan memaksa kreditor untuk menggunakan utang jangka pendek 

dalam rangka memantau dan mendisiplinkan perilaku peminjam. 

Mengklasifikasikan pengaruh total pinjaman, pinjaman jangka panjang, 

dan pinjaman jangka pendek dianggap cukup menarik karena memiliki risiko dan 

pengembalian yang berbeda sehingga ukuran-ukuran ini sangat tepat untuk 

dimasukkan ke dalam struktur utang karena implikasinya mampu mengungkapkan 

ketidak sesuaian pendanaan oleh suatu perusahaan (Nwude et al., 2016). Hal ini 

merupakan alasan banyak penelitian yang menggunakan pengukuran leverage 

(Duca, 2016; Nassar, 2016; Nwaolisa & Chijindu, 2016; Onchong’a, Muturi, & 

Atambo, 2016; Wessels & Titman, 1988; Zeitun & Tian, 2007). 

2.3.3 Arus Kas (OPCF, INVCF, FINCF) Berpengaruh secara Signifikan 

Positif pada Kinerja Perusahaan 

Arus kas dari kegiatan operasi merupakan uang yang ada dalam proses 

dan aktivitas bisnis regular yang terus menerus berlanjut, seperti memproduksi 

dan menjual barang ataupun menyediakan layanan jasa (Ross, Westerfield, & 

Jordan, 1992). Arus kas operasi dipisahkan dari kedua komponen lainnya, yaitu 

arus kas kegiatan investasi dan pendanaan, untuk melihat bagaimana perusahaan 

benar-benar mengelola kasnya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Dengan 

demikian, perusahaan dapat dinilai sehat atau tidak kegiatan operasinya dalam 

segi menghasilkan kas. 

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa arus kas dari kegiatan 

operasi cenderung memiliki pengaruh yang signifikan positif dengan kinerja 

keuangan dan pendanaan perusahaan (Kordlouie, Mosadegh, & Mahdavi Rad, 

Jenny Florentina. Analisis Faktor Determinan Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019



25 
 

Universitas Internasional Batam 

2014). Menurut Ogbeide dan Akanji (2017), arus kas dari kegiatan operasi 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil ini 

tidak bertentangan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Nwakaego, Ikechukwu, dan Ifunanya (2015). Amah, Ogbonnaya, Ekwe, dan 

Uzoma meneliti pengaruh arus kas terhadap kinerja keuangan bank di Nigeria 

pada tahun 2016. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa arus kas 

operasi memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan perusahaan 

perbankan di Nigeria. Hasil yang sama dari penelitian arus kas terhadap kinerja 

perusahaan dilakukan Nwakaego et al., (2015) karena perusahaan lebih dapat 

mengelola kas dengan kegiatan operasinya. 

Arus kas dari kegiatan investasi memiliki hubungan positif karena arus 

kas dari investasi yang negatif menunjukkan adanya masalah pada tata kelola 

perusahaan dan dapat berdampak pada kinerja perusahaan (Amah et al., 2016). 

Pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil penelitiannya pada perbankan di Nigeria 

yang menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara arus 

kas investasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini dinyatakan 

konsisten setelah dilakukan penelitian pada tahun berikutnya oleh Ogbeide dan 

Akanji (2017) terhadap perusahaan asuransi di Nigeria. Nwakaego et al. (2015) 

yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan negatif antara arus kas dari 

kegiatan investasi terhadap keuangan perusahaan. 

Arus kas kegiatan pendanaan memiliki hubungan positif dan signifikan 

negatif terhada p kinerja perusahaan, di mana setiap unit yang bertambah di arus 

kas kegiatan pembiayaan dapat menambah angka pada pendapatan perusahaan 
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namun hal ini membutuhkan tata kelola yang cukup kuat untuk menjaga 

konsistensi dalam peningkatan keuntungan perusahaan karena apabila tidak maka 

akan terjadi yang sebaliknya (Amah et al., 2016). Temuan ini sesuai dengan studi 

sebelumnya yang dilakukan Ali, Alireza, dan Jalal (2013) dan Zhou, Yang, dan 

Zhang (2012). 

Pengaruh arus kas positif terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia 

terutama emiten dapat dengan jelas ditemukan dalam pemberitaan kinerja 

perusahaan yang memuaskan, contohnya seperti PT Waskita Beton Precast Tbk. 

yang menutup akhir tahun 2018 dengan hasil yang memuaskan (Anatasia, 2019). 

Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada tahun yang sama oleh perusahaan PT 

Tiga Pilar Sejahtera Tbk. yang dinilai memiliki kinerja yang merosot dan investor 

perusahaan tersebut disarankan untuk berhenti menanamkan modalnya karena 

perusahaan dianggap sudah tidak sesuai menjalankan basis bisnis dan adanya 

kekhawatiran mengenai arus kasnya (Putri, 2018b). 

2.3.4 Pertumbuhan Penjualan (GROWTH) Berpengaruh secara 

Signifikan Positif pada Kinerja Perusahaan 

Perusahaan dapat mengukur pertumbuhannya dengan pertumbuhan 

penjualan. Hal ini menyebabkan banyak asumsi yang mengatakan perusahaan 

yang memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi juga memiliki kinerja yang baik 

karena kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba dari investasi 

(Zeitun & Tian, 2007). Menurut Van Horne dan Wachowicz (2008) seperti yang 

dikutip oleh Boadi dan Li (2015), profitabilitas perusahaan memiliki hubungan 

terhadap penjualan dan investasi. Dapat disimpukan, pertumbuhan dalam 
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penjualan ada hubungannya dengan profitabilitas perusahaan karena peningkatan 

penjualan memiliki arti adanya peningkatan profit (Abor, 2005; Bibi & Amjad, 

2017; Margaritis & Psillaki, 2010; Nunes, M. Serrasqueiro, & N. Sequeira, 2009). 

Pertumbuhan penjualan yang tinggi di pasar memungkinkan perusahaan membuat 

keuntungan lebih besar dan di sisi lain, tren pertumbuhan seperti itu dapat menarik 

pendatang baru. Hal yang sering terjadi di India pada periode pasca reformasi 

(Majumdar & Chhibber, 1999). 

Chadha dan Sharma (2015) berargumentasi bahwa perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan tinggi cenderung membiayai perusahaan mereka dengan 

jangka waktu yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya agensi. Perusahaan 

dengan peluang pertumbuhan bisa menghasilkan keuntungan dari investasi, oleh 

karena itu pertumbuhan penjualan digunakan sebagai proksi untuk peluang 

pertumbuhan dalam penelitian ini. Abeywardhana (2015) menyatakan adanya 

hubungan yang positif antara pertumbuhan penjualan dengan kinerja perusahaan 

yang didukung dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Abor (2005, 2007) dan 

Deloof (2003). Penemuan ini selaras dengan hasil penelitian Zeitun dan Tian 

(2007) bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dan 

positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA. 

PT Mayora Indah Tbk. mencatat pada periode triwulan III tahun 2018 

pertumbuhan penjualan sebesar 21,34% dibandingkan dengan periode sama tahun 

sebelumnya (Alfi, 2019). Hal ini menyebabkan laba yang dapat diatribusikan 

kepada pemilik entitas induk tercatat tumbuh yakni sebesar 18,56% dan peristiwa 

ini dapat menimbulkan kecenderungan peningkatan nilai perusahaan oleh pasar. 
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Kenaikan penjualan yang dialami PT Ace Hardware Indonesia Tbk. pada tahun 

2018 sebesar 13,4% juga pada akhirnya memacu perusahaan tersebut untuk 

membuka lebih banyak gerai sebesar 11 hingga menargetkan 15 per tahun 2018 

(Putri, 2018). 

2.3.5 Investasi Aset Tetap (INVFA) Berpengaruh secara Signifikan 

Negatif pada Kinerja Perusahaan 

Menurut Boadi, Antwi, dan Lartey (2013), persentase perubahan dalam 

aset tetap terhadap total aset akan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Semua hal lain yang setara dengan perubahan aset tetap akan 

mempengaruhi total aset dan dapat menurunkan tingkat profitabilitas, contohnya 

pengukuran dengan proksi ROA yang ketika aset meningkat akan mengurangi 

angka ROA. Memon et al. (2012) mengukur aset tetap sebagai variabel tangibility 

dalam penelitiannya dan mengungkapkan bahwa aset tetap digunakan sebagai 

jaminan dan perusahaan yang memiliki aset berwujud cenderung memiliki biaya 

pinjaman terendah. Mengutip dari Akintoye (2008), Memon et al. (2012) 

berpendapat bahwa sebuah perusahaan yang membuat lebih banyak investasi 

dalam aset tetap akan memiliki biaya gangguan finansial yang lebih kecil daripada 

perusahaan yang mengandalkan aset tidak berwujud. Investasi modal berupa aset 

tetap diharapkan dapat mempengaruhi profitabilitas secara positif karena 

meningkatkan penjualan, arus kas, serta kemampuan menghasilkan laba 

(Asimakopoulos et al., 2009). 

Penelitian yang tidak sejalan dengan paragraf di atas adalah adanya 

hubungan signifikan negatif antara kinerja keuangan perusahaan dengan investasi 
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aset tetap ditemukan oleh Agiomirgianakis et al. (2006) karena penemuannya 

mengungkapkan bahwa perusahaan manufaktur di Yunani cenderung melakukan 

pinjaman untuk melakukan investasi pada aset tetap. Hasil serupa ditemukan oleh 

Nunes et al. (2009) dalam industri jasa di mana perusahaan dengan aset tetap 

berwujud lebih banyak cenderung kurang menguntungkan. Presiden Joko Widodo 

dalam dialog bersama ekonom di BEI menekankankan bahwa tren ekonomi yang 

sedang berlangsung saat ini adalah perusahaan-perusahaan dengan nilai tinggi 

justru tidak memiliki aset tetap, dan menganut prinsip light asset atau berusaha 

sekuat tenaga untuk ringan aset (Muliana, 2017). Menurutnya, perusahaan digital 

yang semakin berkembang berusaha untuk meminimalisasi aset tetap, seperti 

perusahaan transportasi yang tidak memiliki kendaraan. 

2.3.6 Karakteristik Perusahaan (AGE, SIZE, RISK) Berpengaruh secara 

Signifikan Positif pada Kinerja Perusahaan 

Majumdar (1997) mencatat bahwa perusahaan yang lebih tua cenderung 

lembam atau menolak menerima perubahan yang ada, sehingga sulit untuk 

mempelajari hal-hal baru. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian 

Agiomirgianakis et al. (2006) yang menemukan adanya hubungan negatif antara 

umur perusahaan dengan profitabilitasnya karena perusahaan dengan umur lebih 

muda di Yunani memiliki kecenderungan menciptakan kapasitas pekerjaan lebih 

tinggi. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan baru menggunakan 

teknologi terbaru serta merekrut pekerja muda yang terdidik atau terlatih dengan 

kemampuan manajerial baru. 
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Hasil penelitian lain menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, 

perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam menggunakan sumber daya, 

pengetahuan manajerial dan kemampuan untuk meminimalisir ketidakpastian 

(Herriott, Levinthal, & March, 1985; Levitt & March, 1988) serta meningkatkan 

reputasi dan posisi pasar, yang di mana bersama-sama membantu memfasilitasi 

hubungan dan kontak dengan pelanggan, pemasok, dan mitra kerja yang potensial. 

Penelitian yang dilakukan Nwude et al. (2016) juga menunjukkan hubungan yang 

positif antara umur perusahaan dengan profitabilitas perusahaan yang 

mencerminkan kinerja finansial perusahaan. Di Indonesia, PT Astra Internasional 

Tbk. menunjukkan kinerjanya seiring usianya yang bertambah dengan memiliki 

nilai pasar yang tinggi serta anak perusahaan yang mencapai jumlah 208 di 

usianya yang ke-60 (Siregar, 2017). 

Beberapa juga penulis telah mengemukakan bahwa kinerja sebuah 

perusahaan berkaitan dengan ukuran perusahaan. Majumdar dan Chhibber (1999), 

Zeitun dan Tian (2007), Abeywardhana (2015), Öhman (2015), Dada dan Ghazali 

(2016), Bhattarai (2016) memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan 

tampaknya menentukan proporsi kinerja perusahaan yang lebih besar. Wessels 

dan Titman (1988) menegaskan bahwa perusahaan yang relatif besar cenderung 

lebih terdiversifikasi dan kurang rentan terhadap kebangkrutan. 

Sebagian besar penelitian yang melakukan studi mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan pada profitabilitas telah menemukan hasil korelasi positif 

antara ukuran perusahaan dan profitabilitas (Nwaolisa & Chijindu, 2016). 

Konsisten dengan penelitian-penelitian terdahului, hubungan positif antara ukuran 
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perusahaan dan profitabilitas ditemukan juga oleh Vijayakumar dan Tamizhselvan 

(2010) dan Nunes et al. (2009) mengutip dari Winter (1994), Hardwich (1997), 

Wyn (1998) dan Gschwandtner (2005) di mana perusahaan lebih besar memiliki 

potensi lebih besar dalam mengambil keuntungan skala ekonomi dan diversifikasi 

kegiatan dan produk, sehingga memberikan kontribusi terhadap perusahaan dalam 

perubahan dalam pasar. Perusahaan Unilever Indonesia Tbk. selain semakin 

sukses berkarya seiring usianya yang lanjut, ukuran perusahaan dengan 

pertumbuhan asetnya bertambah sebesar 110 kali lipat dalam 35 tahun terakhir 

(“Unilever Indonesia Catat Pertumbuhan Aset 110 Kali Lipat dalam 35 Tahun 

Terakhir,” 2017). Saham perseroan pada kurun waktu tersebut juga menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik yakni naik lebih dari 1.570 kali dibandingkan saat 

IPO. Perusahaan terbuka terbesar pada tahun 2016 menilai 6 perusahaan di 

Indonesia sebagai bagian dari 2000 perusahaan terbuka terbesar di dunia, salah 

satunya dengan memperhatikan jumlah aset perusahaan (Forbes, 2016). 

Risiko dan nilai daripada perusahaan memiliki hubungan dengan struktur 

finansial perusahaan. Nilai pasar dari sebuah perusahaan ditentukan bukan hanya 

dari penghasilannya namun juga risiko aset yang mendasarinya sehingga dari 

karakteristik berupa risiko tersebut perusahaan dapat memilih untuk membiayai 

investasi atau membagikan dividen (Modigliani & Miller, 1958).  

Walaupun Krishnan dan Moyer (1997) membuat hipotesis bahwa risiko 

operasional yang lebih tinggi mengimplikasikan probabilitas lebih tinggi terkait 

kesulitan keuangan sehingga meningkatkan biaya kebangkrutan lebih tinggi 

namun sebaliknya hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 
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positif antara risiko dan kinerja perusahaan. Penelitian Nwaolisa dan Chijindu 

(2016) juga menyatakan adanya hubungan positif antara risiko dan kinerja 

keuangan perusahaan yang sejalan dengan hipotesis trade-off sehingga tingkat 

risiko yang tinggi menghasilkan juga tingkat pengembalian yang tinggi. Salah 

satu contoh adalah bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin 

berkembang di Indonesia dengan pergerakan saham yang cukup menarik bagi 

pasar, namun sulit ditebak dan cenderung sulit dihitung dari sisi valuasi sehingga 

menimbulkan potensi risiko yang lebih besar (Yoliawan, 2018). 

2.3.7 Beban Pajak Penghasilan (TAX) Berpengaruh secara Signifikan 

Positif pada Kinerja Perusahaan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 1 adalah”pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 

tahun pajak.”Badan sesuai maksud Undang-Undang Ketentun Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 tahun 2007 adalah “sekumpulan orang dan 

atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseoran lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk 

apapun...”. Pajak penghasilan yang merupakan tanggung jawab perusahaan 

(disebut juga Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan) adalah”pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang 

dimaksud dalam UU KUP. 

Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa peningkatan manfaat 

pajak dapat mengurangi kinerja perusahaan (Memon et al., 2012). Dengan kata 
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lain, peningkatan beban pajak meningkatkan kinerja perusahaan atau pengurangan 

beban pajak mengurangi kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan beban pajak 

bertambah secara progresif sesuai dengan pertambahan penghasilan mengingat 

penghasilan merupakan dasar pengenaan pajak. Penelitian Memon et al. juga 

menunjukkan pengaruh positif antara beban pajak dan kinerja perusahaan, sejalan 

dengan hasil penelitian Krishnan dan Moyer (1997) yang menggunakan pajak 

dalam meneliti hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan. 

 

 

2.4. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dependen 

Likuiditas perusahaan dalam penelitian ini diidentifikasi dengan kode 

LIQ, merupakan pengukuran yang dianggap menarik oleh investor karena dapat 

mengetahui aset lancar yang digunakan oleh kegiatan perusahaan terutama dalam 

kurun waktu satu atau kurang dari satu tahun dan dibandingkan langsung dengan 

total aset yang dimiliki perusahaan (Khidmat & Rehman, 2014). Menurut Dawar 

(2014), likuiditas membantu dalam pengendalian faktor-faktor yang berhubungan 

dengan industri, perusahaan yang spesifik dan siklus bisnis.  

Akuntansi likuiditas mengukur kemudahan di mana individu atau 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan aset likuid yang 

tersedia bagi mereka. Eljelly (2004) menyatakan akan selalu ada keseimbangan 

antara likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas dan profitabilitas adalah tujuan 

penting bagi perusahaan manapun dan apabila perusahaan harus memilih salah 

satu tujuan dengan mengorbankan tujuan lain dapat menciptakan masalah yang 
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berat bagi perusahaan (Kargar & Blumenthal, 1994). Hal ini menyangkut 

kemampuan untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan yang membantu 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Di sisi lain, likuiditas penting untuk 

menutupi kewajiban jangka pendeknya seperti pembayaran ke pemasok dan untuk 

melindungi dirinya dari kebangkrutan (Afza & Nazir, 2007, 2008; Deloof, 2003; 

Howorth & Westhead, 2003). 

PT Unilever Indonseia Tbk. pernah terpilih sebagai salah satu dari lima 

emiten terbaik versi Indonesia Finance Review yang melalui proses cukup 

panjang. Seleksi tersebut terutama mencakup kapitalisasi pasar dan likuiditas yang 

wajar (“Unilever Indonesia Salah Satu dari Lima Perusahaan Publik Terbaik,” 

2011). Likuiditas sangat mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga perusahaan 

menjalin kerja sama dengan perbankan untuk mengoptimalkan likuiditasnya, 

seperti Pertamina Group dengan PT Bank Mandiri Tbk. pada tahun 2017 

(Wiratno, 2017) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tahun 2018 (Adityo, 

2018). 
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2.5. Model Penelitian 

Berdasarkan model penelitian terdahulu, penulis mengajukan model 

penelitian bersadasarkan variabel-variabel independen dan kontrol yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Analisis Faktor Determinan Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Asimakopoulos et 

al. (2009), Javed et al. (2015), Nwakaego et al. (2015) 
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