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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Laporan Keuangan 

Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2018 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang 

penyajian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 1 adalah 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka. 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 1 menyatakan bahwa laporan 

keuangan lengkap terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

yang signifikan dan informasi penjelas lain; 
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ea. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya 

sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38a; dan 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai 

dengan paragraf 40a-40d. 

Informasi keuangan yang digunakan oleh pengguna bergantung pada 

keputusan apa yang akan dibuat oleh pengguna (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 

2015). Pengguna informasi keuangan dibagi menjadi dua kelompok umum menurut 

Weygandt, et al. (2015) yaitu: 

a) Internal Users (Pengguna Internal); dan 

Pengguna internal laporan keuangan adalah manajer-manajer yang 

merencanakan, mengatur dan menjalankan sebuah bisnis dimana terdiri 

dari manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan 

pegawai perusahaan. 

b) External Users (Pengguna Eksternal) 

Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi diluar perusahaan 

yang menginginkan informasi keuangan perusahaan. Pengguna eksternal 

adalah sebagai berikut: 

i) Investor (pemilik) menggunakan informasi keuangan untuk membuat 

keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual kepemilikan atas 

saham dari sebuah perusahaan. 
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ii) Kreditor (seperti pemasok dan bank) menggunakan informasi 

keuangan untuk mengevaluasi risiko dari pemberian kredit atau 

peminjaman uang. 

iii) Otoritas perpajakan yang ingin mengetahui apakah perusahaan 

mematuhi peraturan perpajakan. 

iv) Badan pengatur yang ingin mengetahui apakah perusahaan beroperasi 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

v) Pelanggan yang tertarik apakah perusahaan akan terus menerima 

garansi-garansi produk dan mendukung lini produknya. 

vi) Serikat buruh yang ingin mengetahui apakah perusahaan memiliki 

kemampuan dalam membayar kenaikan gaji dan benefit kepada 

anggota serikat buruh. 

2.2 Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono (2010:122) dalam 

Wau (2017)). Bagi perusahaan masalah profitabilitas sangat penting karena 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, juga 

untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang 

dimilikinya. Bagi karyawan perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang 

diperoleh oleh perusahaan, maka ada peluang untuk meningkatkan gaji karyawan 

(Wau, 2017).  

Menurut Harahap (2008:304) dalam Dewi (2016), profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber 
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yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, 

dan sebagainya. Laba perusahaan merupakan indikator kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban bagi para penyumbang dana (stockholder) dan merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. Seringkali juga digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan, dimana ketika perusahaan mempunyai laba yang tinggi berarti 

kinerjanya baik dan sebaliknya. 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan, efektivitas pengelolaan perusahaan, hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Weston dan Brigham (1998) dalam Fatiha 

dan Pangestuti (2015)). Menurut Weygandt, et al. (2015), rasio profitabilitas 

mengukur pendapatan atau keberhasilan operasional sebuah perusahaan untuk 

suatu periode waktu yang ditentukan. Pendapatan memengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang atau modal. Hal tersebut 

memengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 

berkembang. Analis sering menggunakan profitabilitas sebagai uji akhir terhadap 

efektivitas operasional manajemen (Weygandt, et al., 2015).  

Berikut adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

menurut Weygandt, et al. (2015) adalah sebagai berikut: 

1. Profit Margin; 
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Profit Margin adalah persentase dari setiap penjualan dalam mata uang yang 

menghasilkan laba bersih. Bisnis high volume (perputaran persediaannya 

tinggi), seperti toko bahan makanan dan toko berdiskon secara umum 

mempunyai profit margins yang rendah. Sedangkan bisnis low volume, 

seperti toko perhiasan atau manufaktur pesawat mempunyai profit margins 

yang tinggi. Rumus Profit Margins: 

 

 
Keterangan: 

Net Income : Laba Bersih 

Net Sales : Penjualan Bersih 

2. Asset Turnover; 

Asset Turnover mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hasil perhitungannya 

menunjukkan besar euro penjualan yang dihasilkan untuk setiap euro yang 

di-investasikan pada aset. Asset turnover bervariasi antar industri. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan utilitas yang besar mungkin memiliki ratio 

sebesar 0,4 kali dan sebuah perusahaan bahan baku mungkin memiliki ratio 

sebesar 3,4 kali. Rumus Asset Turnover: 

 

 
Keterangan: 

Net Sales   : Penjualan Bersih 

Average Total Assets : Rata-rata dari total aset 

Profit Margin = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑺𝑺

 

 

    

 
 

 

Asset Turnover = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑺𝑺
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 𝑻𝑻𝑰𝑰𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺
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3. Return on Assets; 

Return on Assets adalah sebuah ukuran keseluruhan untuk profitabilitas. 

Return on Asset merupakan rasio yang terpenting di antara rasio 

profitabilitas yang ada, merupakan kemampuan manajemen untuk 

memperoleh laba dari sumber daya perusahaan yang diperoleh dengan cara 

membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva (Sandhar 

dan Janglani (2013) dalam Fatiha dan Pangestuti (2015)). Rumus Return on 

Assets menurut Weygandt, et al. (2015): 

 

 
Keterangan: 

Net Income  : Laba Bersih 

Average Total Assets : Rata-rata dari total aset 

4. Return on Ordinary Shareholder’s Equity; 

Return on Ordinary Shareholder’s Equity mengukur profitabilitas dari sudut 

pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa banyak 

euro dari net income perusahaan yang diperoleh dari setiap euro yang 

diinvestasikan oleh pemilik. Rumus Return on Ordinary Shareholder’s 

Equity: 

 

 
Keterangan: 

Net Income    : Laba Bersih 

Preference Dividends   : Dividen Preferen 

Return on Assets = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 𝑻𝑻𝑰𝑰𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺

 

 

     
 

 

Return on Equity = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵 −𝑷𝑷𝑨𝑨𝑵𝑵𝑷𝑷𝑵𝑵𝑨𝑨𝑵𝑵𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑫𝑫𝑫𝑫𝑵𝑵𝑰𝑰𝑫𝑫𝑺𝑺 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 𝑶𝑶𝑨𝑨𝑫𝑫𝑫𝑫𝑰𝑰𝑺𝑺𝑨𝑨𝑶𝑶 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵𝑺𝑺𝑰𝑰𝑺𝑺𝑫𝑫𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑫𝑫𝑵𝑵𝑶𝑶
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Average Ordinary Shareholders Equity : Rata-rata ekuitas pemegang 

saham biasa 

5. Earnings Per Share (EPS); 

Earnings per Share (EPS) mengukur jumlah net income yang diterima dari 

setiap lembar saham biasa. Rumus Earnings per Share: 

 
Keterangan: 

Net Income      : Laba Bersih 

Preference Dividends     : Dividen Preferen 

Weighted Average Ordinary Share Outstanding : Rata-rata Tertimbang 

saham biasa yang 

beredar 

6. Price-Earnings Ratio; 

Price-Earnings Ratio mencerminkan penilaian investor terhadap 

penerimaan perusahaan di masa yang akan datang. Rumus Price-Earnings 

Ratio: 

 
Keterangan: 

Market Price per Share : Harga pasar per lembar saham 

Earnings per Share  : Laba per lembar saham  

Earnings per Share = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵 −𝑷𝑷𝑨𝑨𝑵𝑵𝑷𝑷𝑵𝑵𝑨𝑨𝑵𝑵𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑫𝑫𝑫𝑫𝑵𝑵𝑰𝑰𝑫𝑫𝑺𝑺 
𝑾𝑾𝑵𝑵𝑫𝑫𝑨𝑨𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑫𝑫 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 𝑶𝑶𝑨𝑨𝑫𝑫𝑫𝑫𝑰𝑰𝑺𝑺𝑨𝑨𝑶𝑶 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵𝑺𝑺𝑰𝑰𝑺𝑺𝑫𝑫𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺 𝑶𝑶𝑬𝑬𝑵𝑵𝑺𝑺𝑵𝑵𝑺𝑺𝑰𝑰𝑫𝑫𝑫𝑫𝑰𝑰𝑨𝑨

 

 

        
    

 

Price-Earnings Ratio = 𝑴𝑴𝑺𝑺𝑨𝑨𝑴𝑴𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑷𝑷𝑨𝑨𝑫𝑫𝑰𝑰𝑵𝑵 𝒑𝒑𝑵𝑵𝑨𝑨 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 
𝑬𝑬𝑺𝑺𝑨𝑨𝑰𝑰𝑫𝑫𝑰𝑰𝑨𝑨𝑺𝑺 𝒑𝒑𝑵𝑵𝑨𝑨 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵
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7. Payout Ratio 

Payout Ratio mengukur persentase penerimaan yang didistribusikan dalam 

bentuk dividen tunai. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi mempunyai Payout Ratio yang rendah karena mereka meng-

investasikan kembali net income ke dalam bisnisnya. Rumus Payout Ratio: 

 
Keterangan: 

Cash Dividend  : Dividen Tunai 

Net Income  : Laba bersih 

2.3 Return on Assets 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio 

profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan, efektivitas pengelolaan perusahaan, hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (Husnan dan Pudjiastuti (2004), Weston 

dan Brigham (1998), Riyanto (2013) dalam Fatiha dan Pangestuti (2015)). Menurut 

Weygandt, et al. (2015), rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau 

keberhasilan operasional sebuah perusahaan untuk suatu periode waktu yang 

ditentukan. Pendapatan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

pendanaan melalui utang atau modal. Hal tersebut memengaruhi posisi likuiditas 

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Analis sering 

Payout Ratio = 𝑪𝑪𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑫𝑫𝑫𝑫𝑨𝑨𝑫𝑫𝑫𝑫𝑵𝑵𝑰𝑰𝑫𝑫 
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵
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menggunakan profitabilitas sebagai uji akhir terhadap efektivitas operasional 

manajemen (Weygandt, et al., 2015). 

Return on Assets adalah sebuah ukuran keseluruhan untuk profitabilitas. 

Return on Asset merupakan rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang 

ada, merupakan kemampuan manajemen untuk memperoleh laba dari sumber daya 

perusahaan yang diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak 

terhadap total aktiva (Sandhar dan Janglani (2013), Horne dan Wachowicz (2009) 

dalam Fatiha dan Pangestuti (2015)).  

Menurut Munawir (2007) dalam Librianna & Karyadi (2017), kelebihan 

analisis rasio return on asset yaitu: 

a. Dengan analisis return on asset dapat dibandingkan efisiensi penggunaan 

modal pada perusahaan yang satu dengan perusahaan lain yang sejenis. 

b. Analisis return on asset dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan 

yang dilakukan oleh divisi atau bagian. 

c. Analisis return on asset juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. 

d. Return on asset berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. 

Rumus Return on Assets menurut Weygandt, et al. (2015): 

Keterangan: 

Return on Assets : Tingkat pengembalian atas aset 

Net Income  : Laba bersih tahun berjalan 

Return on Assets = 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑵
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨𝑺𝑺𝑨𝑨𝑵𝑵 𝑻𝑻𝑰𝑰𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺
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Average Total Assets : Rata-rata dari total aset 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), laba bersih (net income) 

didapatkan dari mengurangi pendapatan dengan beban pokok penjualan yang akan 

menghasilkan laba bruto. Laba bruto ditambah penghasilan lain dan bagian laba 

entitas asosiasi, kemudian dikurangi biaya distribusi, beban administrasi, beban 

lain-lain dan biaya pendanaan akan menghasilkan laba sebelum pajak. Laba 

sebelum pajak kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan 

mendapatkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya, laba 

tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan kerugian tahun 

berjalan dari operasi yang dihentikan dan akan menghasilkan laba tahun berjalan 

(net income). Net income menunjukkan nilai laba perusahaan setelah seluruh 

pendapatan dan beban sudah diperhitungkan dalam periode berjalan (Weygandt, et 

al., 2015). 

Menurut IAI (2018) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, 

pengertian aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan 

mengalir ke entitas. Kieso, Weygandt, & Warfield (2018) menjelaskan bahwa aset 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Current assets (Aset Lancar) 

Aset lancar merupakan kas dan aset lainnya yang perusahaan perkirakan dapat 

dikonversikan ke uang tunai, jual, atau pergunakan selama satu tahun atau dalam 

siklus operasi, manapun yang lebih lama. Aset lancar pada umumnya terdiri dari: 

i) Cash (Kas atau Uang Tunai) 
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Kas pada umumnya terdiri dari mata uang dan rekening giro (uang tersedia 

sesuai permintaan di lembaga keuangan). Setara kas adalah investasi jangka 

pendek dan sangat likuid yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu ≤ 3 bulan. 

ii) Short-Term Investments (Investasi Jangka Pendek) 

Perusahaan harus melaporkan trading securities dalam investasi jangka 

pendek sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan non-trading 

investments sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung kondisi. 

Perusahaan melaporkan sekuritas held-for-collection dalam amortized cost. 

iii) Prepaid Expenses (Biaya dibayar di muka) 

Perusahaan memasukkan biaya dibayar di muka dalam aset lancar apabila 

perusahaan akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam kurun waktu satu 

tahun atau dalam siklus operasional, manapun yang lebih lama. 

iv) Receivables (Piutang) 

Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasikan 

karena tidak dapat tertagih, jumlah dan sifat dari non-trade receivables dan 

piutang manapun yang digunakan sebagai jaminan.  

v) Inventories (Persediaan Barang Dagang) 

Untuk menampilkan persediaan secara baik, perusahaan mengungkapkan 

basis valuasi (lower-of cost-or net realizable value) dan biaya asumsi arus 

barang yang digunakan (FIFO atau rata-rata). 

b. Non-current assets (Aset Tidak Lancar) 

Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Aset 

tidak lancar biasanya terdiri dari: 
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1. Long-Term Investments (Investasi Jangka Panjang) 

Terdiri dari empat investasi : 

1. Investasi pada sekuritas, seperti obligasi, saham, atau wesel jangka 

panjang. 

2. Investasi pada aset berwujud yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi. 

3. Investasi yang disisihkan pada dana khusus, seperti sinking fund, dana 

pensiun, atau pengembangan pabrik. 

4. Investasi dalam perusahaan anak non-konsolidasi atau asosiasi. 

2. Property, Plant, and Equipment (Aset Tetap) 

Aset tetap merupakan aset berwujud yang berumur panjang yang dapat 

digunakan untuk kegiatan reguler operasional bisnis. Aset-aset ini terdiri 

dari properti berwujud seperti tanah, gedung, mesin, furnitur, peralatan, dan 

wasting resources (minerals). Dengan pengecualian tanah, perusahaan 

melakukan depresiasi, atau deplesi pada aset tersebut. 

3. Intangible Assets (Aset Tidak Berwujud) 

Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki unsur fisik dan 

bukan merupakan instrumen keuangan, termasuk paten, hak cipta, waralaba, 

dan daftar pelanggan. Perusahaan melakukan amortisasi pada aset tidak 

berwujud terbatas sesuai dengan umur penggunaannya. Perusahaan secara 

berkala menilai aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas (seperti 

goodwill) untuk di-impairment (melakukan penurunan nilai). 

4. Other Assets (Aset Lainnya) 
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Dapat terdiri dari dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas 

atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya. 

2.4 Siklus Pendapatan 

Siklus pendapatan (revenue cycle) adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi 

pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan 

jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan 

tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah 

dengan pelanggan (Romney & Steinbart, 2018). Tujuan utama siklus pendapatan 

menurut Romney & Steinbart (2018) adalah menyediakan produk yang tepat di 

tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan harga yang sesuai.  

Empat aktivitas dasar pada siklus pendapatan (Romney & Steinbart, 2018): 

1. Entri pesanan penjualan; 

Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. 

Proses entri pesanan penjualan mengharuskan empat langkah yaitu: 

a. Mengambil pesanan pelanggan; 

b. Mengecek dan menyetujui kredit pelanggan; 

c. Mengecek ketersediaan persediaan; 

d. Merespons permintaan pelanggan. 

2. Pengiriman; 

Proses pengiriman terdiri atas dua langkah: 

a. Memilih dan mengepak pesanan; dan 

b. Mengirimkan pesanan. 

3. Penagihan; 
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Proses penagihan melibatkan dua tugas terpisah tapi berkaitan erat yaitu: 

a. Menagihkan faktur; dan 

b. Memperbarui piutang. 

4. Penerimaan Kas. 

Gambar 2. 1 

Siklus Pendapatan 

Sumber: Romney & Steinbart (2018) 

2.5 Piutang Usaha 

Piutang usaha adalah jumlah akun yang terutang oleh pelanggan. Piutang usaha 

merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa (Weygandt, et al., 2015). 

Perusahaan secara umum mengharapkan piutang usaha dapat tertagih dalam 30 

sampai 60 hari (Weygandt, et al., 2015). 

Menurut Weygandt, et al. (2015), setiap pelanggan harus memenuhi 

persyaratan kredit dari penjual sebelum penjualan secara kredit disetujui. Tak dapat 
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dihindarkan bahwa beberapa piutang usaha menjadi tidak dapat tertagih. 

Perusahaan mencatat kerugian atas penjualan kredit ke akun Bad Debt Expense atau 

Uncollectible Account Expense dimana saldo normal Bad Debt Expense berada di 

sisi debit. Kerugian seperti ini normal terjadi sebagai risiko atas bisnis berbasis 

kredit. 

Dua metode dalam pencatatan piutang tak tertagih menurut Weygandt, et al. 

(2015) yaitu sebagai berikut: 

a. Direct Write-off Method 

Dalam metode direct write-off, ketika perusahaan menetapkan bahwa 

piutang tak tertagih, perusahaan menanggung kerugian pada akun Bad Debt 

Expense dimana menunjukkan kerugian yang sesungguhnya dari piutang tak 

tertagih. 

b. Allowance Method 

Dalam metode allowance, estimasi piutang tak tertagih dibuat di akhir setiap 

periode. Hal ini memastikan bahwa perusahaan mencatat piutang dalam 

laporan posisi keuangan pada cash (net) realizable value. Cash (net) 

realizable value adalah jumlah bersih yang diharapkan oleh perusahaan 

untuk diterima secara tunai. Metode ini mengurangi piutang dengan 

allowance of doubtful accounts (estimasi piutang yang tidak tertagih). 

Estimasi piutang usaha yang tidak tertagih menunjukkan estimasi jumlah 

klaim pada pelanggan yang diperkirakan oleh perusahaan akan menjadi 

tidak tertagih di masa mendatang. Perusahaan harus melakukan estimasi 
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atas jumlah piutang tak tertagih jika menggunakan metode allowance 

dimana terdapat 2 metode yang dapat digunakan: 

1) Percentage of Sales 

Dalam basis percentage of sales, manajemen mengestimasi berapa 

persentase penjualan secara kredit yang tidak dapat tertagih. Persentase 

ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit. 

Perusahaan menggunakan persentase ini baik untuk total credit sales 

atau net credit sales pada tahun berjalan. 

2) Percentage of Receivables 

Dalam basis percentage of receivables, manajemen mengestimasi 

berapa persentase piutang yang mengakibatkan kerugian dikarenakan 

tidak dapat ditagih. Perusahaan akan menyiapkan aging schedule, 

dimana mengklasifikasikan saldo pelanggan berdasarkan lamanya 

waktu piutang yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Semakin lama 

piutang itu melewati masa jatuh temponya, semakin kecil kemungkinan 

piutang itu dapat tertagih oleh perusahaan. 

2.6 Average Collection Period 

Weygandt, et al. (2015) menyatakan bahwa terdapat sebuah variasi yang popular 

dari perputaran piutang yaitu mengubahnya menjadi average collection period 

(periode pengumpulan piutang rata-rata) dalam bentuk hari. Analis sering 

menggunakan periode pengumpulan piutang rata-rata untuk menilai keefektifan 

kebijakan kredit dan pengumpulan suatu perusahaan. Menurut Alipour (2011), 

Tauringana dan Afrifa (2013), Weston dan Brigham (1988) dalam Fatiha dan 
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Pangestuti (2015), average collection period merupakan waktu yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan mengubah piutang 

dagang menjadi uang tunai. Menurut Weygandt, et al. (2015), periode 

pengumpulan piutang rata-rata digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan 

kredit dan pengumpulan perusahaan serta periode pengumpulan piutang rata-rata 

yang baik adalah tidak melebihi periode kredit (waktu pembayaran). Rumus 

Average Collection Period menurut Weygandt, et al. (2015) adalah sebagai berikut: 

 
 

Investor dan manajer perusahaan menghitung rasio keuangan untuk menilai 

likuiditas dari piutang usaha perusahaan. Mereka menggunakan account receivable 

turnover untuk menilai likuiditas dari piutang. Rasio ini mengukur berapa kali 

secara rata-rata, perusahaan dapat mengumpulkan piutang selama periode tertentu. 

Account receivable turnover dihitung dengan membagi net credit sales (net sales 

dikurangi dengan cash sales) dengan average net account receivable pada periode 

tertentu. Saldo average net account receivable bisa dihitung dengan menjumlahkan 

saldo awal dan saldo akhir dari net account receivable lalu dibagi 2. Semakin tinggi 

account receivable turnover, semakin likuid piutang perusahaan (Weygandt, et al., 

2015). 

Menurut Weygandt, et al. (2015), penjual dapat memberikan customer 

sebuah diskon kas atas pembayaran saldo yang jatuh tempo dimana biasa disebut 

sebagai sales discount. Insentif ini menguntungkan kedua belah pihak dimana 

pembeli dapat menghemat uang dan penjual dapat mempersingkat siklus operasi 

dengan mengubah piutang usaha ke kas lebih cepat. 

Average collection period = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑫𝑫𝑺𝑺𝑶𝑶𝑺𝑺
𝑨𝑨𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑰𝑰𝑵𝑵 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑰𝑰𝑵𝑵𝑫𝑫𝑨𝑨𝑺𝑺𝑹𝑹𝑺𝑺𝑵𝑵 𝑻𝑻𝑬𝑬𝑨𝑨𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨
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2.7 Pengaruh Average Collection Period terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Periode perputaran piutang tergantung pada syarat pembayarannya. Semakin lunak 

syarat penjualan kredit, maka penagihan piutang akan semakin lama dan 

perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan karena 

modal masih berupa piutang (Fatiha & Pangestuti, 2015). Perusahaan yang semakin 

cepat dapat mengumpulkan piutang, maka dana yang didapat akan dapat di-

investasikan kembali kedalam kegiatan operasional perusahaan sehingga 

profitabilitas perusahaan akan meningkat. Peningkatan profitabilitas perusahaan 

akan mendukung kegiatan perusahaan nantinya sehingga akan dapat menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi perusahaan (Harapan & Prasetiono, 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harapan dan Prasetiono (2016), Fatiha 

dan Pangestuti (2015), Fauzan dan Laksito (2015) dan Sidabutar & Widyarti  (2017) 

menunjukkan bahwa periode pengumpulan piutang rata-rata berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Objek penelitian tersebut berbeda-

beda dimana Harapan dan Prasetiono (2016) meneliti perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 – 2014, Fatiha & 

Pangestuti (2015) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2010 – 2013, Fauzan dan Laksito (2015) meneliti perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2011 – 2013, dan Sidabutar dan Widyarti (2017) 

meneliti perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2012 – 2015. 
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Tabel 2. 1 

Hasil Penelitian Average Collection Period terhadap Profitabilitas Perusahaan di Luar Negeri 

Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Hoang Vietnam Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ho Chi 

Minh Stock Exchange untuk periode tahun 2009 

– 2014 

Average Collection Period berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah negatif 

 Azeez, Abubakar,  

& Olamide 

Nigeria Perusahaan konglomerat di Nigeria untuk 

periode tahun 2003 – 2014 

Islam, Hossain, 

Hoq, & Alam 

Bangladesh Perusahaan farmasi yang terdaftar di Dhaka 

Stock Exchange untuk periode tahun 2011 – 2015 

Average Collection Period berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah positif Jakpar, et al. Malaysia Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Main 

Board of Bursa Malaysia untuk periode tahun 

2007 – 2011 
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Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Muhammad, 

Rehman, & Waqas 

Pakistan Perusahaan industri rokok yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange untuk periode tahun 

2005 – 2014 

Average Collection Period tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan arah positif 

Ullah, Zahid, Khan, 

& Islam 

Bangladesh Usaha kecil dan menengah Bangladesh yang 

bergerak di industri tekstil untuk periode tahun 

2012 – 2017 

Linh & 

Mohanlingam 

Thailand Perusahaan agrikultur dan industri makanan 

yang terdaftar di Stock Exchange of Thailand 

untuk periode tahun 2009 – 2013 

Average Collection Period tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan arah negatif 

Sumber: Hoang (2015); Azeez, Abubakar, & Olamide (2016); Muhammad,Rehman, & Waqas (2016); Jakpar, et al. (2017); Islam, 

Hossain, Hoq, & Alam (2018); Linh & Mohanlingam (2018) dan Ullah, Zahid, Khan, & Islam (2018) 
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Berdasarkan uraian teori tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha1:  Average Collection Period memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

2.8 Siklus Produksi 

Siklus produksi (production cycle) adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi 

pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan 

produk (Romney & Steinbart, 2018).  

Empat aktivitas dasar dalam siklus produksi menurut Romney & Steinbart (2018): 

1. Desain produk; 

Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi 

kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan dan fungsionalitas 

sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. 

2. Perencanaan dan penjadwalan; 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup 

efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan 

jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang 

jadi. 

3. Operasi produksi; 

Cara aktivitas produksi dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan, 

perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat 

otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. 

4. Akuntansi biaya. 
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Tiga tujuan utama dari sistem akuntansi biaya adalah: 

a. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan 

pengevaluasian kinerja operasi produksi; 

b. Menyediakan data biaya yang akurat dan mengenai produk untuk 

digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk; dan 

c. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk 

menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang 

muncul dalam laporan keuangan perusahaan. 

Gambar 2. 2 

Siklus Produksi 

Sumber: Romney & Steinbart (2018) 

2.9 Persediaan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2018 dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang persediaan, pengertian persediaan 
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adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses 

produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan 

untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi 

barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali termasuk, sebagai contoh, 

barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan 

tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang 

jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh 

entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses 

produksi.  

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 14, biaya persediaan terdiri dari: 

a) Biaya pembelian; 

Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya, 

biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara 

langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. 

b) Biaya konversi; 

Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit 

yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead 

produksi tetap dan variabel. 

c) Biaya lain. 

Biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya 

tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. 

Biaya persediaan tersebut diakui sebagai beban selama periode, seringkali disebut 

beban pokok penjualan.  
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Menurut Riyanto (2011:74) dalam Dewi (2016), besar kecilnya persediaan 

yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:  

1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap 

gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu 

jalannya produksi. 

2. Volume produksi yang direncanakan, dimana volume produksi yang 

direncanakan itu sendiri tergantung kepada volume sales yang direncanakan. 

3. Besar pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan 

biaya pembelian yang minimal. 

4. Estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-

waktu yang akan datang. 

5. Peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material 

(Harga pembelian bahan mentah). 

6. Biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan di gudang. 

7. Tingkat kecepatan material menjadi rusak atau turun kualitasnya. 

Menurut Weygandt, et al. (2015), perusahaan menggunakan satu sistem 

diantara 2 sistem untuk pencatatan akun persediaan: 

a) Perpetual Inventory System; atau 

Dalam perpetual inventory system, perusahaan tetap detail dalam mencatat 

biaya untuk setiap persediaan yang dibeli dan dijual. Pencatatan ini 

dilakukan secara terus-menerus untuk menunjukkan persediaan dari setiap 

item yang harus tersedia. Perusahaan menetapkan beban pokok penjualan 

setiap kali penjualan terjadi. 
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b) Periodic Inventory System 

Dalam periodic inventory system, perusahaan tidak detail dalam pencatatan 

persediaan yang ada sepanjang periode. Mereka menentukan beban pokok 

penjualan hanya pada akhir periode akuntansi. Perusahaan akan melakukan 

perhitungan fisik untuk menentukannya. 

Dalam perusahaan manufaktur, banyak persediaan yang mungkin belum 

siap untuk dijual (Weygandt, et al., 2015). Sebagai hasilnya, perusahaan 

manufaktur mengklasifikasikan persediaannya menjadi 3 kategori menurut 

Weygandt, et al. (2015): 

1. Finished Goods yaitu barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk 

dijual; 

2. Work in Process yaitu bagian persediaan yang telah ditempatkan dalam 

proses produksi tapi belum selesai; dan  

3. Raw Materials yaitu bahan baku yang akan digunakan untuk produksi tapi 

belum diletakkan dalam proses produksi. 

Menurut Datar & Rajan (2018), terdapat biaya-biaya yang terkait dengan 

persediaan dimana digolongkan dalam 6 kategori: 

1. Purchasing costs (Biaya Pembelian); 

Purchasing costs adalah biaya yang diperoleh dari pemasok, termasuk biaya 

pengiriman. Biaya ini biasanya merupakan kategori biaya terbesar dalam 

persediaan. Diskon dari variasi ukuran pesanan pembelian dan jangka 

pembayaran ke pemasok memengaruhi besarnya biaya ini. 

2. Ordering costs (Biaya Pemesanan); 
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Ordering costs adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan dan 

menerbitkan pesanan pembelian, menerima dan memeriksa barang yang 

termasuk dalam pesanan, menyamakan invoice yang diterima dengan 

pesanan pembelian dan delivery order. 

3. Carrying costs (Biaya Penyimpanan); 

Carrying costs adalah biaya yang timbul ketika barang disimpan sebagai 

persediaan dalam gudang. Biaya ini termasuk opportunity cost dan biaya 

yang terkait dengan penyimpanan seperti sewa tempat, asuransi dan usang. 

4. Stockout costs (Biaya dari Kehabisan Persediaan); 

Stockout costs adalah biaya yang timbul ketika sebuah perusahaan 

kehabisan dari suatu barang tertentu yang diminta oleh pelanggan 

(kehabisan stok). 

5. Cost of quality (Biaya Kualitas); dan 

Cost of quality adalah biaya yang timbul untuk mencegah dan melakukan 

penilaian atau biaya yang timbul dari hasil sebuah masalah kualitas, seperti 

spoilage. Terdapat 4 kategori dari biaya kualitas, yaitu: 

i) Prevention costs; 

Prevention costs adalah biaya yang timbul untuk mencegah kualitas yang 

buruk atau tidak sesuai dengan spesifikasi pada suatu produk saat 

diproduksi. 

ii) Appraisal costs; 

Appraisal costs adalah biaya yang timbul untuk menilai apakah produk 

sesuai dengan persyaratan atau spesifikasinya.  
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iii) Internal failure costs; dan 

Internal failure costs adalah biaya yang timbul karena produk tersebut 

rusak atau cacat sebelum mereka dikirimkan kepada pelanggan. 

iv) External failure costs. 

External failure costs adalah biaya yang timbul karena produk tersebut 

rusak atau cacat setelah mereka telah dikirimkan kepada pelanggan. 

6. Shrinkage costs (Biaya Penyusutan). 

Shrinkage costs adalah biaya yang timbul dari pencurian yang dilakukan 

oleh pihak luar ataupun oleh karyawan, dan kesalahan administrasi. Biaya 

ini secara umum akan meningkat ketika persediaan dari sebuah perusahaan 

meningkat sehingga perusahaan berusaha untuk tidak menyimpan banyak 

persediaan dari yang seharusnya diperlukan. 

Dalam mengelola produksi dari persediaan dalam perusahaan manufaktur, 

salah satu sistem yang digunakan adalah Just-in-Time (JIT) production (Datar & 

Rajan, 2018). JIT production dimana yang sering disebut dengan lean production 

adalah sistem manufaktur demand-pull dimana akan memproduksi masing-masing 

komponen dalam lini produksi sesegera mungkin, dan hanya ketika dibutuhkan oleh 

proses produksi selanjutnya. Sistem ini membantu perusahaan untuk memenuhi 

permintaan atas produk berkualitas tinggi yang tepat waktu dan dengan biaya yang 

seminimal mungkin. Keuntungan dari JIT production adalah menurunkan biaya 

overhead, menurunkan carrying cost dan meningkatkan kualitas dengan 

menyingkirkan masalah terkait rework, scrap dan waste, serta waktu siklus 

manufaktur yang lebih rendah (Datar & Rajan, 2018). 
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2.10 Inventory Turnover in Days 

Menurut Weygandt, et al. (2015), days in inventory mengukur rata-rata hari 

persediaan tersebut dapat tersedia. Periode perputaran persediaan barang adalah 

periode waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi bahan baku menjadi barang 

jadi dan kemudian menjual barang tersebut (Brigham dan Houston (2006) dalam 

Sidabutar & Widyarti (2017)). Rumus Inventory Turnover in Days menurut 

Weygandt, et al. (2015) adalah sebagai berikut: 

  

Inventory turnover mengukur berapa kali rata-rata persediaan terjual selama 

suatu periode. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Inventory 

turnover dihitung dengan membagi cost of goods sold dengan average inventory 

pada periode tertentu. Saldo average inventory bisa dihitung dengan menjumlahkan 

saldo awal dan saldo akhir dari inventory lalu dibagi 2. Umumnya, semakin cepat 

inventory turnover, semakin sedikit kas perusahaan yang tertahan dalam bentuk 

persediaan dan semakin kecil peluang perusahaan memiliki persediaan yang usang 

(Weygandt, et al., 2015). 

2.11 Pengaruh Inventory Turnover in Days terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara mengelola persediaan 

dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan persediaan yang baik dapat dilihat dari 

perputaran persediaan harian. Apabila periode perputaran persediaan harian 

semakin rendah berarti waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual 

Inventory Turnover in Days = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑫𝑫𝑺𝑺𝑶𝑶𝑺𝑺
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑵𝑵𝑰𝑰𝑵𝑵𝑰𝑰𝑨𝑨𝑶𝑶  𝑻𝑻𝑬𝑬𝑨𝑨𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨
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persediaannya semakin cepat (Raheman dan Nasr (2007) dalam Harapan dan 

Prasetiono (2016)). Dari penjualan tersebut dapat diperoleh laba bagi perusahaan. 

Jika semakin cepat atau sering persediaan dapat dikonversi menjadi penjualan, akan 

semakin banyak laba yang didapat dan semakin besar tingkat profitabilitas 

(Brigham dan Houston (2006) dalam Sidabutar dan Widyarti (2017)). 

Raharjaputra (2009) dalam Fauzan dan Laksito (2015) menyatakan bahwa 

semakin cepat tingkat perputaran persediaan, kemungkinan semakin besar 

perusahaan akan memperoleh keuntungan, begitu pula sebaliknya, jika tingkat 

perputaran persediaannya rendah yang berarti persediaan menumpuk maka 

kemungkinan semakin kecil perusahaan akan memperoleh profitabilitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harapan dan Prasetiono (2016); dan 

Fatiha dan Pangestuti (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif signifikan 

antara Inventory Turnover in Days terhadap profitabilitas perusahaan. Lain halnya 

dengan hasil penelitian Fauzan dan Laksito (2015) menyatakan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Inventory Turnover in Days terhadap profitabilitas 

perusahaan dengan arah negatif, sebaliknya hasil penelitian Sidabutar & Widyarti 

(2017) adalah periode perputaran persediaan barang tidak memiliki pengaruh 

signifikan dengan arah positif. Objek penelitian Harapan dan Prasetiono (2016), 

Fatiha & Pangestuti (2015) dan Fauzan dan Laksito (2015) sama yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI namun dengan periode penelitian yang berbeda 

secara berturut-turut yaitu tahun 2010 – 2014, tahun 2010 – 2013, dan tahun 2011 

– 2013. Sidabutar dan Widyarti (2017) meneliti perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 – 2015. 
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Tabel 2. 2 

Hasil Penelitian Inventory Turnover in Days terhadap Profitabilitas Perusahaan di Luar Negeri 

Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Hoang Vietnam Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ho Chi 

Minh Stock Exchange untuk periode tahun 2009 

– 2014 

Inventory Turnover in Days berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah negatif 

Muhammad, 

Rehman, & Waqas 

Pakistan Perusahaan industri rokok yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange untuk periode tahun 

2005 – 2014 

Linh & 

Mohanlingam 

Thailand Perusahaan agrikultur dan industri makanan 

yang terdaftar di Stock Exchange of Thailand 

untuk periode tahun 2009 – 2013 
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Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Jakpar, et al. Malaysia Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Main 

Board of Bursa Malaysia untuk periode tahun 

2007 – 2011 

Inventory Turnover in Days berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah positif 

Islam, Hossain, 

Hoq, & Alam 

Bangladesh Perusahaan farmasi yang terdaftar di Dhaka 

Stock Exchange untuk periode tahun 2011 – 

2015 

Inventory Turnover in Days tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan arah positif 

Ullah, Zahid, Khan, 

& Islam 

Bangladesh Usaha kecil dan menengah Bangladesh yang 

bergerak di industri tekstil untuk periode tahun 

2012 – 2017 

Inventory Turnover in Days tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan arah negatif 

Azeez, Abubakar, 

& Olamide 

Nigeria Perusahaan konglomerat di Nigeria untuk 

periode tahun 2003 – 2014 

Sumber: Hoang (2015); Azeez, Abubakar, & Olamide (2016); Muhammad,Rehman, & Waqas (2016); Jakpar, et al. (2017); Islam, 

Hossain, Hoq, & Alam (2018); Linh & Mohanlingam (2018) dan Ullah, Zahid, Khan, & Islam (2018)
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Berdasarkan uraian teori tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha2:  Inventory Turnover in Days memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

2.12 Siklus Pengeluaran 

Siklus pengeluaran (expenditure cycle) adalah serangkaian aktivitas bisnis dan 

operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan 

pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran 

informasi eksternal utama dengan pemasoknya. Tujuan utama dalam siklus 

pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan 

persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk 

berfungsi (Romney & Steinbart, 2018). 

Empat siklus pengeluaran dasar menurut Romney & Steinbart (2018) yaitu: 

1. Memesankan bahan baku, perlengkapan dan jasa; 

Pemesanan ini terlebih dahulu dengan mengindentifikasi apa, kapan, dan 

berapa banyak yang dibeli, dan kemudian memilih dari pemasok mana untuk 

dibeli. 

2. Menerima bahan baku, perlengkapan dan jasa; 

3. Menyetujui faktur pemasok; 

4. Pengeluaran kas. 
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Gambar 2. 3 

Siklus Pengeluaran 

 

Sumber: Romney & Steinbart (2018) 

2.13 Utang Usaha 

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2018), utang usaha atau utang dagang 

adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak lain untuk barang, persediaan atau 

jasa yang dibeli secara open account. Utang usaha akan meningkat karena adanya 

jeda waktu antara penerimaan jasa atau akusisi atas aset dengan pembayarannya. 

Jangka waktu penjualan secara kredit umumnya 30 sampai 60 hari. 

 Sebagian besar perusahaan mencatat utang usaha untuk pembelian barang 

setelah barang diterima. Jika hak telah diserahkan kepada pembeli sebelum 
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menerima barang, perusahaan harus mencatat transaksi pada saat diserahkannya 

hak atas barang tersebut. Sebuah perusahaan harus memberikan perhatian khusus 

pada transaksi yang terjadi mendekati akhir periode akuntansi dan pada awal 

periode berikutnya dimana perlu dipastikan bahwa catatan akan barang yang 

diterima (persediaan) sejalan dengan utang usaha dan keduanya dicatat dalam 

periode yang tepat yang nantinya akan berhubungan dengan jumlah diskon tunai 

yang akan diberikan oleh pemasok (Kieso, et al., 2018). 

 Diskon pembelian adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada 

pelanggan. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan insentif untuk pembelian 

pertama atau sebagai hadiah atas pesanan yang besar. Dalam beberapa kasus, 

insentif diberikan untuk mendorong pembayaran dini. Terdapat beberapa perbedaan 

dalam praktik akuntansi terkait diskon pembelian yaitu terdapat beberapa 

perusahaan yang mencatat diskon sebagai pengurang persediaan, sementara yang 

lain mencatat diskon sebagai pendapatan (Kieso, et al., 2018). 

2.14 Average Payment Period 

Periode pembayaran utang dapat didefinisikan sebagai rata-rata waktu yang 

diperlukan perusahaan untuk membayar atau melunasi tenaga kerja dan bahan baku 

serta melakukan pembayaran (Fauzan & Laksito, 2015). Menurut Sumbramanyam 

(2014), periode pembayaran utang memberikan indikator dari rata-rata waktu yang 

digunakan sebuah perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada supplier.  

Rumus Average Payment Period menurut Harapan dan Prasetiono (2016) adalah 

sebagai berikut:  

Average Payment Period = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑫𝑫𝑺𝑺𝑶𝑶𝑺𝑺
𝑨𝑨𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑰𝑰𝑵𝑵 𝑷𝑷𝑺𝑺𝑶𝑶𝑺𝑺𝑹𝑹𝑺𝑺𝑵𝑵 𝑻𝑻𝑬𝑬𝑨𝑨𝑰𝑰𝑰𝑰𝑨𝑨𝑵𝑵𝑨𝑨
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 Account payable turnover mengukur berapa kali secara rata-rata, 

perusahaan dapat membayarkan utang usaha selama periode tertentu. Account 

payable turnover dihitung dengan membagi cost of goods sold dengan average 

account payable pada periode tertentu. Saldo average account payable bisa 

dihitung dengan menjumlahkan saldo awal dan saldo akhir dari account payable 

lalu dibagi 2. Menurunkan account payable turnover dapat dilakukan dengan 

menunda pembayaran kepada pemasok namun penundaan ini dapat merusak relasi 

dengan pemasok jika digunakan secara berlebihan sehingga utang harus dikelola 

secara hati-hati (Subramanyam, 2014). 

 Menurut Weygandt, et al. (2015), ketentuan kredit pembelian on account 

dapat memungkinkan pembeli untuk mendapatkan diskon tunai untuk pembayaran 

yang cepat yang biasa disebut purchase discount. Insentif ini menguntungkan kedua 

belah pihak dimana pembeli dapat menghemat uang dan penjual dapat 

mempersingkat siklus operasi dengan mengubah piutang usaha ke kas lebih cepat. 

Perusahaan dagang biasanya harus mengambil semua diskon yang tersedia. 

2.15 Pengaruh Average Payment Period terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Menurut Munawir (2007) dalam Fauzan dan Laksito (2015: 3), utang dagang 

mempunyai hubungan yang erat dengan pembelian barang dagangan karena 

perusahaan yang besar pada umumnya pembeliannya dilakukan secara kredit. 

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Sidabutar dan Widyarti (2017), jika 

perusahaan dapat semakin lama menunda pembayaran utang akan semakin 

menguntungkan bagi perusahaan karena semakin lama perusahaan mengeluarkan 
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kas. Perusahaan yang dapat semakin memperlambat pengeluaran kas dan 

menggunakan kas tersebut untuk investasi yang produktif tentu sangat 

menguntungkan bagi perusahaan. Jika periode penangguhan utang semakin lama 

maka periode konversi kas akan mengecil, karena periode konversi kas mengecil 

maka Profitabilitas akan meningkat. Menurut Sidabutar dan Widyarti (2017), 

penundaan pembayaran tagihan dapat menjadi sangat mahal dan merugikan apabila 

perusahaan mendapatkan diskon yang besar jika melunasi utang lebih cepat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Harapan dan Prasetiono (2016) dan 

Sidabutar dan Widyarti (2017) menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara Average Payment Period terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan hasil 

penelitian Fauzan dan Laksito (2015) menyatakan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Average Payment Period terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah negatif. Objek penelitian tersebut berbeda-beda dimana Harapan dan 

Prasetiono (2016) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2010 – 2014, Sidabutar dan Widyarti (2017) meneliti 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 

2012 – 2015, dan Fauzan dan Laksito (2015) meneliti perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2011 – 2013. Lain halnya dengan hasil penelitian 

Fatiha & Pangestuti (2015) menunjukkan bahwa periode pembayaran utang rata-

rata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dengan arah 

positif dimana objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2010 – 2013. 
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Tabel 2. 3 

Hasil Penelitian Average Payment Period terhadap Profitabilitas Perusahaan di Luar Negeri 

Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Hoang Vietnam Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ho Chi 

Minh Stock Exchange untuk periode tahun 2009 

– 2014 

Average Payment Period berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah negatif 

Muhammad, 

Rehman, & Waqas 

Pakistan Perusahaan industri rokok yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange untuk periode tahun 

2005 – 2014 

Azeez, Abubakar, 

& Olamide 

Nigeria Perusahaan konglomerat di Nigeria untuk 

periode tahun 2003 – 2014 

Average Payment Period berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah positif Linh & 

Mohanlingam 

Thailand Perusahaan agrikultur dan industri makanan yang 

terdaftar di Stock Exchange of Thailand untuk 

periode tahun 2009 – 2013 
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Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Islam, Hossain, 

Hoq, & Alam 

Bangladesh Perusahaan farmasi yang terdaftar di Dhaka 

Stock Exchange untuk periode tahun 2011 – 2015 

Average Payment Period tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

dengan arah negatif  Ullah, Zahid, Khan, 

& Islam 

Bangladesh Usaha kecil dan menengah Bangladesh yang 

bergerak di industri tekstil untuk periode tahun 

2012 – 2017 

Sumber: Hoang (2015); Azeez, Abubakar, & Olamide (2016); Muhammad, Rehman, & Waqas (2016); Islam, Hossain, Hoq, & Alam 

(2018); Linh & Mohanlingam (2018) dan Ullah, Zahid, Khan, & Islam (2018) 
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Berdasarkan uraian teori tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha3:  Average Payment Period memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

2.16 Debt Ratio 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan untuk jangka 

panjang. Kreditor dan investor khususnya yang tertarik dengan kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga yang jatuh tempo dan membayar kembali utang 

sebesar nilai nominal saat jatuh tempo (Weygandt, et al. , 2015). 

Menurut Weygandt, et al. (2015), Debt to total asset ratio mengukur 

persentase dari total aset yang disediakan oleh kreditor. Rasio ini mengindikasikan 

tingkat leverage suatu perusahaan dan juga merupakan indikasi dari kemampuan 

perusahaan untuk menahan kerugian tanpa mengganggu kepentingan kreditor. 

Tingginya persentase debt to total assets, semakin tinggi kemungkinan risiko 

perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.  Rumus Debt to 

total assets ratio menurut Weygandt, et al. (2015) adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

Total Debt  : Total Liabilitas 

Total Assets : Total Aset   

Menurut Weygandt, et al. (2015), pengertian aset adalah sumber daya yang 

dimiliki dalam suatu bisnis. Dalam suatu bisnis, aset digunakan untuk melakukan 

Debt to Total Assets Ratio= 𝑻𝑻𝑰𝑰𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑫𝑫𝑵𝑵𝑹𝑹𝑵𝑵
𝑻𝑻𝑰𝑰𝑵𝑵𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑺𝑺𝑵𝑵𝑵𝑵𝑺𝑺
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aktivitas produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh 

aset adalah memiliki kapasitas untuk memberikan layanan dan manfaat di masa 

depan. Menurut Weygandt, et al. (2015), standar klasifikasi aset dalam laporan 

posisi keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Intangible Assets 

Banyak perusahaan yang memiliki aset yang tidak memiliki bentuk fisik 

namun sangat berharga yang dinamakan dengan intangible assets. Contoh 

intangible assets adalah goodwill, patent, copyright, dan trademark. 

b. Property, Plant, and Equipment 

Property, plant, and equipment adalah aset yang memiliki masa manfaat yang 

relatif lama yang digunakan perusahaan dalam mengoperasikan bisnisnya. 

Property, Plant, and Equipment sering disebut juga fixed assets yang terdiri 

dari tanah, bangunan, mesin-mesin dan peralatan. 

c. Long-term Investments 

Long-term investments umumnya berupa investasi saham biasa dan obligasi 

perusahaan lain yang biasanya dipegang selama bertahun-tahun dan aset tidak 

lancar seperti tanah atau bangunan yang tidak digunakan perusahaan untuk 

kegiatan operasionalnya. 

d. Current Assets 

Current assets adalah aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi 

menjadi uang tunai atau habis digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus 

operasinya. Siklus operasi (operating cycles) dalam perusahaan adalah rata-
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rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan, menjualnya dan 

menerima kas dari pelanggan. Current asset secara umum terdiri dari: 

i. Prepaid Expenses 

Prepaid expenses sering disebut juga prepayments. Prepaid expenses 

adalah biaya yang berakhir dengan berlalunya waktu (seperti sewa dan 

asuransi) atau melalui penggunaan (seperti persediaan). 

ii. Inventories 

Inventories memiliki dua karakteristik yaitu mereka dimiliki oleh 

perusahaan dan merupakan barang jadi yang siap dijual kepada 

pelanggan dari kegiatan bisnis biasa. 

iii. Receivables 

Receivables adalah klaim yang diharapkan dikumpulkan secara tunai. 

Receivables terdiri dari account receivables, notes receivable, dan other 

receivables. 

iv. Short-term Investments 

Short-term investments adalah investasi yang siap dipasarkan dan 

dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun 

berikutnya atau siklus operasi. 

v. Cash 

Cash adalah sumber daya yang terdiri dari koin, mata uang, cek, wesel, 

dan money on bank atau on deposit atau setoran serupa. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Kerangka Konseptual 

Pelaporan Keuangan, liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari 
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peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar 

dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Kieso, et al. (2018) 

menjelaskan liabilitas terdiri dari: 

a. Current Liabilities (Liabilitas Jangka Pendek) 

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang perusahaan secara 

umum perkirakan akan selesaikan dalam siklus normal operasionalnya 

atau satu tahun, yang manapun yang lebih lama. Konsep tersebut 

termasuk : 

i) Utang yang timbul dari perolehan barang dan jasa : utang usaha, gaji 

dan upah karyawan, utang pajak penghasilan, dan lainnya. 

ii) Penerimaan yang diterima di muka atas pengiriman barang-barang 

atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan diterima di muka, atau 

pendapatan berlangganan diterima di muka. 

iii) Liabilitas lainnya yang likuidasinya akan terjadi selama siklus 

operasional atau satu tahun, seperti porsi dari kewajiban jangka 

panjang yang harus dibayarkan dalam waktu dekat, kewajiban jangka 

pendek yang timbul karena pembelian peralatan, atau liabilitas yang 

diestimasi, seperti kewajiban garansi. Seperti yang telah diindikasikan, 

liabilitas yang diestimasi sering disebut sebagai provisi. 

b. Non-current Liabilities (Liabilitas Jangka Panjang) 

Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang perusahaan 

perkirakan tidak dapat dilikuidasi dalam waktu satu tahun atau periode 
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normal siklus operasional. Secara umum, ada tiga tipe liabilitas jangka 

panjang : 

i) Kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan tertentu, seperti 

penerbitan obligasi, long-term lease obligations, dan wesel jangka 

panjang. 

ii) Kewajiban yang timbul dari operasional perusahaan biasanya, seperti 

kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. 

iii) Kewajiban yang tergantung pada keterjadian atau tidak terjadinya atas 

satu atau lebih kejadian untuk memastikan jumlah utang, atau pihak 

pembayar, tanggal utang, seperti garansi produk atau jasa, liabilitas 

lingkungan, dan restrukturisasi, yang sering disebut provisi. 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan 

keuangan, mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika: 

a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus 

operasi normal; 

b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 

c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 

bulan setelah periode pelaporan; atau 

d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian 

liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria diatas 

sebagai liabilitas jangka panjang. 
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Ketersediaan terhadap sumber dana sangat memengaruhi kelangsungan 

hidup maupun kesempatan berkembang perusahaan. Perusahaan memerlukan dana 

yang besar dalam mendanai belanja modal perusahaan. Sumber pendanaan tersebut 

dapat diperoleh dari internal yaitu saldo laba atau eksternal dengan melakukan 

pinjaman dalam bentuk utang atau menerbitkan saham di pasar modal. Penggunaan 

utang juga dapat meningkatkan risiko. Perusahaan yang menggunakan utang untuk 

mendanai perusahaan dan tidak mampu melunasi utangnya maka akan terancam 

likuiditasnya (Mulyati, 2016). 

Kreditor seringkali meminta jaminan berupa aktiva ketika memberikan 

pinjaman kepada perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Apabila perusahaan 

gagal melunasi kewajibannya, maka perusahaan pemberi pinjaman (kreditor) akan 

melikuidasi (melelang atau menjual) aset yang dijaminkan tersebut (Anjarsari, 

Amboningtyas, & Paramita, 2018). Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan 

kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran 

kembali suatu utang. Jaminan kredit dapat berupa jaminan perseorangan dan 

jaminan kebendaan. Barang yang dapat dijamin di dalam jaminan kebendaan 

berupa barang bergerak dan tidak bergerak (Mariana, Nadiarsyah, & Abdullah, 

2018). 

Bank atau lembaga pemberi pinjaman seringkali mewajibkan perusahaan 

untuk mempertahankan saldo kas minimumnya pada giro atau tabungan. Saldo 

minimum ini disebut compensating balances yaitu proporsi dari setoran permintaan 

yang dipertahankan oleh perusahaan sebagai dukungan untuk pengaturan pinjaman 

antara perusahaan dengan lembaga pemberi pinjaman (Kieso, et al., 2018). 
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Menurut Rishabh, Thakur, & Mittal (2016), terdapat beberapa kerugian dari 

pendanaan yang berasal dari utang yaitu sebagai berikut: 

a) Meningkatkan Utang Jangka Pendek; 

Pendanaan berasal dari utang akan meningkatkan utang jangka pendek 

perusahaan. Peningkatan utang jangka pendek akan menyebabkan 

penurunan modal kerja. Modal kerja yang rendah menciptakan gambaran 

bahwa perusahaan mungkin akan sulit memenuhi kewajibannya. 

b) Beban Bunga atas Utang; dan 

Beban bunga yang tinggi pada periode keuangan yang sedang sulit akan 

menyebabkan peningkatan risiko kebangkrutan perusahaan. Perusahaan 

yang terlalu tinggi leverage-nya sering menemukan kesulitan dalam 

berkembang karena tingginya beban pembayaran utang. 

c) Dampak dari Pembayaran Bunga. 

Bunga dibayarkan menggunakan kas dan menyebabkan menurunnya saldo 

kas pada perusahaan. Jika kas menurun, maka total aset lancar dan total 

modal kerja juga akan menurun. 

2.17 Pengaruh Debt Ratio terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

Untuk mendapatkan dana tersebut yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan 

operasional dan aktiva-aktiva perusahaan maka perusahaan dapat memilih 

pembiayaan berupa utang (Harapan & Prasetiono, 2016).  

Pendanaan dengan utang akan berpengaruh pada peningkatan maupun 

penurunan profitabilitas. Menurut pecking order theory, perusahaan yang memiliki 
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tingkat profitabilitas yang tinggi justru memiliki tingkat utang yang rendah. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tersebut memiliki dana internal 

berlimpah (Ibrahim & Widyarti, 2015).  

Semakin tinggi rasio ini akan berdampak yang tidak baik bagi perusahaan, 

karena semakin tinggi debt ratio, maka semakin tinggi modal pinjaman yang 

menyebabkan beban utang (biaya bunga) yang ditanggung perusahaan juga 

semakin tinggi, dan berakibat pada total utang yang semakin besar yang akan 

membuat perusahaan semakin sulit untuk mengembalikan pinjaman tersebut, 

sehingga perusahaan harus menyediakan dana untuk membayar utang-utang 

tersebut yang nantinya akan mengurangi profitabilitas perusahaan (Fatiha (2015) 

dalam Harapan dan Prasetiono (2016)). 

Hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Harapan dan Prasetiono 

(2016) dan Ibrahim & Widyarti (2015) sama-sama menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan signifikan antara Debt Ratio terhadap profitabilitas 

perusahaan. Namun, objek penelitiannya berbeda satu sama lain dimana Harapan 

dan Prasetiono (2016) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2014 dan Ibrahim & Widyarti (2015) meneliti 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2009 – 2013. Hasil penelitian Kartikasari dan Merianti (2016) dengan objek 

penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2014 

menyatakan sebaliknya dimana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

Debt Ratio terhadap profitabilitas perusahaan. 
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Tabel 2. 4 

Hasil Penelitian Debt Ratio terhadap Profitabilitas Perusahaan di Luar Negeri 

Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Hoang Vietnam Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ho Chi 

Minh Stock Exchange untuk tahun 2009 – 2014 

Debt Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan dengan 

arah negatif Dahmash Yordania Perusahaan yang terdaftar di Amman Security 

Exchange untuk periode tahun 2005 – 2011 

Linh & 

Mohanlingam 

Thailand Perusahaan agrikultur dan industri makanan yang 

terdaftar di Stock Exchange of Thailand untuk 

periode tahun 2009 – 2013 

Sritharan & 

Vinasithamby 

Sri Lanka Perusahaan Sri Lanka sektor hotel dan travel untuk 

periode tahun 2008 – 2012 

Islam, Hossain, 

Hoq, & Alam 

Bangladesh Perusahaan farmasi yang terdaftar di Dhaka Stock 

Exchange untuk periode tahun 2011 – 2015 
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Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Jakpar, et al. Malaysia Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Main 

Board of Bursa Malaysia untuk tahun 2007 – 2011 

Ullah, Zahid, 

Khan, & Islam 

Bangladesh Usaha kecil dan menengah Bangladesh yang 

bergerak di industri tekstil untuk tahun 2012 – 2017 

Azeez, Abubakar, 

& Olamide 

Nigeria Perusahaan konglomerat di Nigeria untuk periode 

tahun 2003 – 2014 

Debt Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan dengan 

arah positif 

Isik Turki Perusahaan sektor real yang terdaftar di Borsa 

Istanbul Stock Exchange untuk tahun 2005 – 2012 

Debt Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan dengan 

arah negatif 

Sumber: Dahmash (2015); Hoang (2015); Sritharan & Vinasithamby (2015); Azeez, Abubakar, & Olamide (2016); Jakpar, et al. (2017); 

Isik (2017); Islam, Hossain, Hoq, & Alam (2018); Linh & Mohanlingam (2018) dan Ullah, Zahid, Khan, & Islam (2018)
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Berdasarkan uraian teori tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha4: Debt Ratio memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. 

2.18 Ukuran Perusahaan 

Menurut Rifai, Afriati dan Magdalena (2013) dalam Meidiyustiani (2016), ukuran 

perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Menurut 

Riyanto (2013) dalam Fatiha dan Pangestuti (2015), ukuran perusahaan (size) dapat 

diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai 

perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu perusahaan.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal 6 

diatur kriteria-kriteria usaha yaitu sebagai berikut: 

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah).  
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(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) 

huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah 

sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan 

Presiden. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal 1, 

usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha 

menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, 

dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria usaha 

besar adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 

Ukuran perusahaan biasa digunakan untuk mengelompokkan beberapa 

perusahaan ke dalam beberapa kategori kelompok, apakah termasuk perusahaan 

besar, sedang, atau kecil yang didasarkan pada besarnya jumlah aset yang dimiliki 
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perusahaan (Sujianto (2001) dalam Sidabutar dan Widyarti (2017)). Menurut 

Marhamah (2013) dalam Meidiyustiani (2016), besar kecilnya suatu perusahaan 

ditentukan dengan beberapa hal antara lain total penjualan, total asset, rata-rata 

tingkat penjualan dan rata-rata total asset.  

Secara matematis size dapat dirumuskan dengan logaritma natural dari total 

aset (Fatiha & Pangestuti, 2015). Menurut Arfan & Desry (2010) dalam Suryani & 

Damayanti (2015), ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dari 

total aktiva agar menghindari terjadinya fluktuasi data yang berlebihan. Nilai total 

aset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, 

untuk itu variabel aset diperhalus menjadi logaritma natural dari total aset (Cahyanti, 

Nuzula, & Nurlaily, 2018). Menurut Meidiyustiani (2016), ukuran perusahaan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Menurut Kieso, et al. (2018), pengertian aset adalah sumber daya yang 

dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan 

manfaat ekonomi di masa depan dapat mengalir ke entitas. Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) tahun 2018 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, aset dapat dibagi menjadi 

dua yaitu: 

(1) Aset lancar 

Aset lancar terdiri dari: 

a. Kas dan setara kas 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Assets) 
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Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 2 tentang laporan arus kas, 

kas adalah saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (demand 

deposits) dan setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya 

sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera 

dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan 

memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. 

b. Piutang usaha 

c. Persediaan 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 14 tentang persediaan, 

pengertian persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam 

kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, 

dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa. 

d. Aset lancar lainnya 

(2) Aset tidak lancar 

Aset tidak lancar terdiri dari: 

a. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 50 tentang instrumen 

keuangan: penyajian, pengertian aset keuangan adalah setiap aset yang 

berbentuk: 

i. Kas; 

ii. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; 
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iii. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari 

entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau 

liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang 

berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau 

iv. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan 

menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan 

merupakan: 

(1) Non-derivatif  dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan 

untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen 

ekuitas yang diterbitkan entitas; atau 

(2) Derivatif 

b. Investasi dalam entitas asosiasi 

c. Aset tetap 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 16 tentang aset tetap, 

pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan 

diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

d. Aset tak berwujud lainnya 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 19 tentang aset tak berwujud, 

pengertian aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi 

tanpa wujud fisik. 
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e. Goodwill 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK Nomor 19 tentang aset tak berwujud, 

pengertian goodwill adalah aset yang merepresentasikan manfaat 

ekonomik masa depan yang muncul dari aset lain yang diakusisi dalam 

kombinasi bisnis tersebut yang tidak diidentifikasikan secara individual 

dan diakui secara terpisah. 

Menurut IAI (2018) dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan 

keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 

a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan aset, atau memiliki intensi 

untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 

b. Entitas memiliki aset tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 

c. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 

bulan setelah periode pelaporan; atau 

d. Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam 

PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau 

penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas selama sekurang-kurangnya 

12 bulan setelah periode pelaporan. 

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria diatas sebagai 

aset tidak lancar.  

Kusuma (2005) dalam Febrianto (2015) terdapat tiga teori yang secara 

implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan, 

antara lain: 
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1. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of scale, 

dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran 

perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.  

2. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran 

perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, didalamnya 

terdapat teori critical resources.  

3. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor 

seperti sistem perundang-undangan, peraturan anti-trust, perlindungan 

patent, ukuran pasar dan perkembangan pasar keuangan. 

2.19 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Menurut Marhamah (2013) dalam Meidiyustiani (2016), total aset yang besar 

secara tidak langsung berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang besar 

sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba akan semakin besar. Menurut 

Panjaitan (2004) dalam Sidabutar dan Widyarti (2017), semakin besar total aset 

yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar pula perusahaan tersebut. Jika aset 

perusahaan semakin besar tentu akan membuat perusahaan memiliki banyak opsi 

untuk melakukan kegiatan operasional tambahan atau investasi yang produktif dan 

pada akhirnya profitabilitas akan meningkat dengan pemanfaatan dari aset yang 

besar tadi. Sebaliknya jika aset perusahaan semakin kecil tentu akan mengurangi 

pilihan dalam pemanfaatan aset tadi yang kemudian akan mengurangi profitabilitas. 

Menurut Meidiyustiani (2016), semakin maksimal aktiva perusahaan maka 

laba yang akan didapat akan maksimal pula, karena aktiva perusahaan digunakan 
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untuk kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, ukuran perusahaan adalah 

merupakan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal, 

sehingga pihak eksternal perusahaan dapat mengetahui tingkat kemapanan dari 

perusahaan. Semakin besar ukuran dari perusahaan adalah merupakan sinyal positif, 

sehingga perusahaan yang semakin besar cenderung semakin mendapatkan 

kepercayaan dari investor yang berdampak pada peningkatan harga pasar saham 

dari perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian yang 

berbeda oleh Fatiha & Pangestuti (2015), Meidiyustiani (2016) dan Sidabutar dan 

Widyarti (2017) sama-sama menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara Firm Size terhadap profitabilitas perusahaan. Fatiha & Pangestuti (2015) 

menggunakan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010 – 2013, sedangkan 

Meidiyustiani (2016) dan Sidabutar dan Widyarti (2017) menggunakan objek 

penelitian yang sama yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI namun dengan periode yang berbeda. Meidiyustiani (2016) 

meneliti untuk periode tahun 2010 – 2014, sedangkan Sidabutar dan Widyarti 

(2017) meneliti untuk periode tahun 2012 – 2015. Hasil penelitian oleh Kartikasari 

& Merianti (2016) menunjukkan hal sebaliknya yaitu terdapat pengaruh negatif dan 

signifikan antara Firm Size dengan profitabilitas perusahaan dimana objek 

penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

tahun 2009 – 2014. 
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Tabel 2. 5 

Hasil Penelitian Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan di Luar Negeri 

Peneliti Negara Objek Penelitian Hasil Penelitian 

Dahmash Yordania Perusahaan yang terdaftar di Amman Security 

Exchange untuk periode tahun 2005 – 2011 

Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan dengan arah 

positif Isik, Unal, & 

Unal 

Turki Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Borsa 

Istanbul Stock Exchange untuk periode tahun 2005 – 

2013 

Isik Turki Perusahaan sektor real yang terdaftar di Borsa 

Istanbul Stock Exchange untuk periode tahun 2005 – 

2012 

Sumber: Dahmash (2015); Isik (2017) dan Isik, Unal, & Unal (2017) 
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Berdasarkan uraian teori tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha5: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

2.20 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian ini adalah 

seperti berikut: 

Gambar 2. 4 

Model Penelitian 
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