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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang sama dalam menganalisis

pengaruh leverage, perlindungan investor, dan komite audit terhadap profitabilitas

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan variabel dan sampel yang berbeda.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membantu peneliti dalam

penelitian ini antara lain:

1. Anggraini Dewi Etika (2015)

Meneliti tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial,

Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit

Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil

dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas; Kepemilikan Institusional

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas; Proporsi Komisaris Independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas; dan Komite Audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.



12

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Komite Audit dan variabel dependen yang digunakan adalah

Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak

pada periode yang digunakan. Periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu

adalah periode 2011-2013, sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian

sekarang adalah periode 2012-2014. Penelitian ini tidak meneliti variabel

Struktur Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional.

2. Fathiah Rahmaningtyas dan Aria Farahmita (2015)

Meneliti tentang Pengaruh Perlindungan Investor Terhadap Hubungan

antara Adopsi IFRS dan Tingkat Manajemen Laba di Beberapa Negara Asia.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tidak

termasuk industri jasa keuangan dan real estate di enam negara periode 2008-

2012. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya hubungan positif

antara adopsi IFRS dengan manajemen laba. Adopsi IFRS dengan manajemen

laba menunjukan hubungan positif, tetapi hubungan positif antara adopsi IFRS

dengan tingkat manajemen laba tersebut lebih lemah pada negara dengan tingkat

perlindungan investor yang semakin kuat.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan

adalah Perlindungan Investor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

sekarang terletak pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi dan

periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah perusahaan yang tidak

termasuk industri jasa keuangan dan real estate di enam negara periode 2008-

2012, sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan

perlindungan investor sebagai variabel moderasi .

3. Ika Yulianawati (2014)

Meneliti tentang Pengaruh Corporate Governance dan Leverage

Terhadap Kinerja Keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2011-2012. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kepemilikan

Institusional berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kinerja

Keuangan; Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap Kinerja Keuangan; Komite Audit tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap Kinerja Keuangan; Leverage berpengaruh secara signifikan

dan negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Komite Audit dan Leverage, sedangkan variabel dependen

yang digunakan adalah Return on Assets. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian sekarang terletak pada periode yang digunakan. Periode yang

digunakan oleh penelitian terdahulu adalah periode 2011-2012, sedangkan

periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah periode 2012-2014.

Penelitian ini tidak meneliti variabel Kepemilikan Institusional.

4. Nousheen Tariq Bhutta, et al. (2013)

Meneliti tentang Impact of Firm Specific Factors on Profitability of Firms

in Food Sector, Pakistan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
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perusahaan pangan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) periode 2002-

2006. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Size berpengaruh secara

signifikan terhadap Profitabilitas; Leverage (Debt to Equity Ratio) tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas; Tangibility of Assets tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas; Growth tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap Profitabilitas; dan Food Inflation tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap Profitabilitas.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Leverage (Debt to Equity Ratio) dan variabel dependen yang

digunakan adalah Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian sekarang terletak pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi

dan periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah perusahaan pangan

yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) periode 2002-2006, sedangkan

populasi dan periode yang digunakan oleh penelitian sekarang adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. Penelitian ini tidak meneliti variabel Size, Tangibility of Assets, Growth,

dan Food Inflation.

5. Kiki Rizky Amelia (2013)

Meneliti tentang Analisis Perlindungan Investor Terhadap Kinerja

Keuangan Bank Islam. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

bank syariah yang terdapat di Indonesia periode 2009-2012. Hasil dari penelitian

ini menjelaskan bahwa Perlindungan Ekuitas Investor berpengaruh secara

signifikan terhadap Kinerja Keuangan.



15

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan

adalah Perlindungan Investor dan Return on Asset. Perbedaan penelitian

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada populasi yang digunakan.

Populasi yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah bank syariah yang

terdaftar di Indonesia periode 2009-2012 sedangkan populasi yang digunakan

oleh penelitian sekarang adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2012-2014.

6. Andreani Caroline Barus dan Leliani (2013)

Meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Hasil

dari penelitian ini menjelaskan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap Profitabilitas; Total Asset Turnover berpengaruh secara

signifikan dan positif terhadap Profitabilitas; Leverage (Debt to Equity Ratio)

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas; Debt Ratio

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Profitabilitas; Pertumbuhan

Penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas; dan

Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap

Profitabilitas.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Leverage (Debt to Equity Ratio) dan variabel dependen yang

digunakan adalah Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan
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penelitian sekarang terletak pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi

dan periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011,

sedangkan populasi yang digunakan oleh penelitian sekarang adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

Penelitian ini tidak meneliti variabel Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt

Ratio, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan.

7. Sony Witjaksono (2012)

Meneliti tentang Pengaruh Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio,

Sales Growth, dan Size Terhadap Return on Asset. Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. Axiata yang

merupakan 3 (tiga) pemain terbesar pelaku usaha Jasa Telekomunikasi di

Indonesia periode 2006-2010. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa

variabel Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap

variabel Return on Asset; variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap variabel Return on Asset; variabel Sales Growth tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel Return on Asset; dan variabel Size

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Return on Asset.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Leverage (Debt to Equity Ratio) dan variabel dependen yang

digunakan adalah Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian sekarang terletak pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi

dan periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah PT. Telkom, PT.
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Indosat, dan PT. Axiata periode 2006-2010, sedangkan populasi dan periode

yang digunakan oleh penelitian sekarang adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

8. Keitha Dunstan, et al. (2012)

Meneliti tentang The Effect of IFRS Adoption and Investor Protection on

Earnings Quality Around the World. Populasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah perusahaan di empat puluh enam negara pada periode 1998-2007.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa manajemen laba akan berkurang

ketika suatu negara mengadopsi IFRS yang disertai dengan kuatnya

perlindungan investor di negara tersebut.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Perlindungan Investor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian sekarang terletak pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi

dan periode yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah perusahaan di

empat puluh enam negara periode 1998-2007, sedangkan populasi yang

digunakan oleh penelitian sekarang adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

9. Muhammad Aves Arshad, et al. (2011)

Meneliti tentang Effect of Audit on profitability: A Study of Cement Listed

Firms, Pakistan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) periode 1999-2009.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Komite Audit berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Profitabilitas.
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Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang

digunakan adalah Komite Audit dan variabel dependen yang digunakan adalah

Profitabilitas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak

pada populasi dan periode yang digunakan. Populasi dan periode yang

digunakan oleh penelitian terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Karachi (KSE) periode 1999-2009, sedangkan populasi yang digunakan

oleh penelitian sekarang adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2012-2014.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Judul Variabel Hasil
Anggraini Dewi
Etika (2015)

Pengaruh Struktur
Kepemilikan Manajerial,
Kepemilikan Institusional,
Proporsi Komisaris
Independen, dan Komite
Audit Terhadap
Profitabilitas pada
Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Variabel independen :
a. Kepemilikan

Manajerial
b. Kepemilikan

Institusional
c. Proporsi

Komisaris
Independen

d. Komite Audit
Variabel dependen :

a. Profitabilitas
(Return on
Assets)

a. Kepemilikan
manajerial tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
Profitabilitas.

b. Kepemilikan
institusional
berpengaruh
signifikan terhadap
Profitabilitas.

c. Proporsi komisaris
independen tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
Profitabilitas.

d. Komite audit tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
Profitabilitas.

Fathiah
Rahmaningtyas
dan Aria
Farahmita
(2015)

Pengaruh Perlindungan
Investor Terhadap
Hubungan antara Adopsi
IFRS dan Tingkat
Manajemen Laba di
Beberapa Negara Asia

Variabel independen :
a. Adopsi IFRS

Variabel dependen :
a. Manajemen Laba

Variabel moderasi :
a. Perlindungan

Investor

Hubungan positif
antara adopsi IFRS
dengan tingkat
Manajemen Laba
tersebut lebih lemah
pada negara dengan
tingkat Perlindungan
Investor yang semakin
kuat.
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Ika Yulianawati
(2014)

Pengaruh Corporate
Governance dan Leverage
Terhadap Kinerja
Keuangan

Variabel independen :
a. Kepemilikan

Institusional
b. Komite Audit
c. Leverage

Variabel dependen :
a. Kinerja

Keuangan
(Return on
Assets)

a. Kepemilikan
Institusional
berpengaruh secara
signifikan dan
positif terhadap
Kinerja Keuangan.

b. Proporsi Dewan
Komisaris
Independen tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
Kinerja Keuangan.

c. Komite Audit tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
Kinerja Keuangan.

d. Leverage
berpengaruh secara
signifikan dan
negatif terhadap
Kinerja Keuangan.

Nousheen Tariq
Bhutta, et al.
(2013)

Impact of Firm Specific
Factors on Profitability of
Firms in Food Sector,
Pakistan

Variabel independen :
a. Size
b. Debt to Equity

Ratio
c. Tangibility of

Assets
d. Growth
e. Food Inflation

Variabel dependen:
a. Profitabilitas

(Return on
Assets)

a. Size berpengaruh
secara signifikan
terhadap
Profitabilitas.

b. Debt to Equity
Ratio tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
Profitabilitas.

c. Tangibility of
Assets tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
Profitabilitas.

d. Growth tidak
berpengaruh secara
signifikan terhadap
Profitabilitas.

e. Food Inflation
tidak berpengaruh
secara signifikan
terhadap
Profitabilitas.

Kiki Rizky
Amelia
(2013)

Analisis Perlindungan
Investor Terhadap Kinerja
Keuangan Bank Islam

Variabel independen :
a. Perlindungan

Investor
Variabel dependen :
a. Kinerja

Keuangan

Perlindungan Ekuitas
Investor berpengaruh
secara signifikan
terhadap Kinerja
Keuangan.
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Sony
Witjaksono
(2012)

Pengaruh Total Asset
Turnover, Debt to Equity
Ratio, Sales Growth, dan
Size Terhadap Return on
Asset

Variabel independen :
a. Total Asset

Turnover
b. Debt to Equity

Ratio
c. Sales Growth
d. Size

Variabel dependen :
a. Profitabilitas

(Return on
Assets)

a. Total Asset
Turnover
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap variabel
Profitabilitas.

b. Debt to Equity
Ratio berpengaruh
negatif dan
signifikan terhadap
variabel
Profitabilitas.

c. Sales Growth tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
variabel
Profitabilitas.

d. Size berpengaruh
positif dan
signifikan terhadap
variabel
Profitabilitas.

Keitha Dunstan,
et al.
(2012)

The Effect of IFRS
Adoption and Investor
Protection on Earnings
Quality Around the World

Variabel independen :
a. Perlindungan

Investor
Variabel dependen :

a. Manajemen
Laba

Mengadopsi IFRS
dengan disertai
Perlindungan Investor
dapat berpengaruh
terhadap Manajemen
Laba.

Muhammad
Aves Arshad, et
al.
(2011)

Effect of Audit on
profitability: A Study of
Cement Listed Firms,
Pakistan

Variabel independen :
b. Komite Audit
Variabel dependen :
a. Profitabilitas

Komite Audit
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Profitabilitas.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Signalling Theory

Signalling Theory atau biasa disebut dengan Teori Pesinyalan

menunjukkan adanya simetris informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Signaling Theory

mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada

penggunaan laporan keuangan (Wolk et al., 2001:375). Informasi laba yang

dilaporkan manajemen merupakan sinyal mengenai laba dimasa yang akan datang,
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oleh karena itu pengguna laporan keuangan dapat membuat prediksi atas laba

perusahaan dimasa yang akan datang. Jika informasi laba tersebut relevan bagi para

pelaku pasar modal, maka informasi ini akan digunakan untuk menganalisis dan

menginterprestasikan nilai saham perusahaan yang bersangkutan. Sinyal ini berupa

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan

keinginan pemilik. Sinyal yang dimaksud dapat berupa informasi yang menyatakan

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Integritas informasi

laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif

yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditur atau pihak-pihak lain yang

berkepentingan.

2.2.2 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:7) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang

sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Hal tersebut artinya keadaan

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk laporan posisi keuangan) dan

periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per

periode dan dengan adanya laporan keuangan maka dapat diketahui posisi

perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:6) menjelaskan bahwa

laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya satu periode satu kali

untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna dan banyak sekali pengguna

yang sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi

keuangan dan karena itu laporan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan
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mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos

keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Ada beberapa macam

laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:52) neraca yang disusun

menurut Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dapat meliputi pos-pos yang

tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas dan tidak disajikan sebagai bagian

dari ekuitas. Namun demikian, definisi yang dirumuskan dalam paragraf 49

yaitu unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan

adalah aset, liabilitas, dan ekuitas akan mendasari peninjauan kembali terhadap

standar akuntansi keuangan yang berlaku di masa depan dan perumusan standar

selanjutnya. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu

unit usaha pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukan dengan

jumlah harta yang dimiliki yang disebut dengan aktiva dan jumlah kewajiban

perusahaan yang disebut dengan pasiva, atau dengan kata lain aktiva adalah

investasi didalam perusahaan sedangkan pasiva adalah sumber-sumber yang

digunakan untuk investasi tersebut.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-

pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:82) entitas mengungkapkan

pos-pos dibawah ini dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai alokasi laba

rugi untuk periode:
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a. Laba rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan

non-pengendali dan pemilik entitas.

b. Total laba rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan

kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:105) entitas menyajikan

laporan keuangan perubahan ekuitas yang menunjukkan total laba rugi

komprehensif selama satu periode dan menunjukkan secara terpisah total jumlah

yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan

non-pengendali. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:108) juga menyatakan

bahwa perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan

mencerminkan naik turunnya asset netto entitas selama periode kecuali untuk

perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya

sebagai pemilik (kontribusi modal, perolehan kembali instrument ekuitas entitas

dan deviden) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan dengan

transaksi tersebut. Perubahan keseluruhan atas entitas selama periode yang

menggambarkan jumlah total penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan

kerugian) yang disebabkan oleh aktivitas entitas selama periode tersebut.

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva

bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas yang masuk dan keluar pada suatu

periode tertentu yang merupakan hasil atau efek dari kegiatan operasi
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perusahaan, investasi, dan pendanaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

(2012:110) menyatakan bahwa informasi arus kas memberikan dasar bagi

pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam

menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan

arus kas tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistemastis. Setiap pos

dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan

informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Menurut Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:113) entitas sepanjang prakteknya menyajikan

catatan atau laporan keuangan secara sistematis. Entitas membuat referensi

silang atas setiap pos dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi

komprehensif. Laporan laba rugi terpisah jika disajikan sedangkan laporan

perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan

dalam catatan atas laporan keuangan.

Keterbatasan laporan keuangan tidak akan mengurangi arti nilai keuangan

secara langsung karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan

kejadian yang mendeteksi sebenarnya, meskipun perubahan berbagai kondisi dari

berbagai sektor terus terjadi (Kasmir, 2013:17). Sedangkan menurut Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:13) laporan keuangan memiliki keterbatasan yaitu

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum
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menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan

untuk menyediakan informasi non-keuangan.

2.2.3 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:66) agar laporan keuangan menjadi lebih berarti

sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan

analisis laporan keuangan. Tujuan utama analisis laporan keuangan bagi pihak

pemilik dan manajemen adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan saat

ini. Jika dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam akan terlihat suatu

perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan atau tidak, selain itu akan

memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu

perusahaan. Beberapa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik

harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa

periode.

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan

perusahaan.

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke

depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

6. Dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil

yang mereka capai.
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2.2.4 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Murhadi (2013:56) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan

bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif, sehingga dapat

menghindari kesalahan penafsiran pada angka mutlak yang ada dalam laporan

keuangan. Menurut James C Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka

dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi

keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat

digolongkan sebagai berikut (Kasmir, 2013:104):

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio

likuiditas digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan

dengan cara membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar

dengan komponen yang ada di pasiva lancar.

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutangnya, artinya

besarnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan

usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri.

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan,

persediaan, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

melaksanakan aktivitas sehari-hari.



27

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam

suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari

penjualan atau dari pendapatan investasi.

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) merupakan rasio yang memberikan ukuran

kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi

seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham

terhadap nilai buku.

2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja

manajemen dan tingkat profitabilitas menggambarkan posisi laba suatu perusahaan.

Profitabilitas dapat mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. Menurut

Munawir dalam Novita (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berhubungan dengan total aktiva,

penjualan, dan modal sendiri. Maka dengan demikian analisis profitabilitas

merupakan hal yang sangat penting bagi investor jangka panjang karena dengan

analisis profitabilitas pemegang saham akan melihat seberapa besar keuntungan yang

akan didapatkan. Murhadi (2013:63) menjelaskan jenis-jenis rasio profitabilitas yang

dapat digunakan, yaitu:
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1. Profit Margin on Sales

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau margin laba atas penjualan

merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas

penjualan. Cara pengukurannya dengan membandingkan laba bersih setelah

pajak dengan penjualan bersih.

Profit Margin on Sales =
Penjualan Bersih- HPPenjualan

Sales
×	100%

2. Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) atau hasil pengembalian investasi merupakan rasio

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam

perusahaan. Return on Investment (ROI) juga merupakan suatu ukuran tentang

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

ROI =
Earning After Interest and Tax

Total Investment
×	100%

3. Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) atau hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal

sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah

pajak dengan modal sendiri. Return on Equity (ROE) mencerminkan seberapa

besar return yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang

ditanamkannya.

ROE =
Earning After Interest and Tax

Total	Equity
×	100%
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4. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) atau hasil pengembalian aset mencerminkan seberapa

besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam

bentuk aset.

ROA =
Earning After Interest and Tax

Total	Assets
×	100%

2.2.6 Leverage (Tingkat Hutang)

Leverage ratio atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Fahmi,

2012:127). Leverage ratio atau rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya. Murhadi (2013:61)

menjelaskan tentang jenis-jenis leverage ratio atau rasio solvabilitas yang dapat

digunakan, yaitu:

1. Debt Ratio (DR)

Menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai

oleh seluruh kreditnya. Semakin tinggi Debt Ratio (DR) akan menunjukkan

semakin berisiko perusahaan karena semakin besar hutang yang digunakan

untuk pembelian asetnya.

DR =
Total Debt

Total	Assets
×	100%

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Menunjukkan perbandingan antara hutang dan ekuitas perusahaan dan berguna

untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan

hutang.
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DER =
Total Debt

Total	Equity
×	100%

3. Long-Term Debt to Equity (LTDE)

Menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang terhadap ekuitas dan

berguna untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang

dijadikan jaminan hutang jangka panjang.

LTDE =
Total	Long	Term Debt

Total	Equity
×	100%

2.2.7 Perlindungan Investor

Investor adalah individu atau organisasi yang melakukan kegiatan

investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Pentingnya perlindungan

terhadap investor ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal. Perlindungan investor merupakan kebutuhan dasar bagi investor yang

harus dijaga keberadaannya karena investor tidak akan berinvestasi pada suatu

perusahaan jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap investasinya. Investor akan

secara otomatis mendapatkan wewenang dan hak yang dilindungi oleh hukum ketika

membeli saham pada suatu perusahaan. Menurut Putri (2012) menjelaskan bahwa

perlindungan investor adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi

investor agar dapat berinvestasi di pasar modal dengan situasi yang fair terutama

dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Perlindungan investor tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan-ketentuan dalam

mengatur secara eksplisit perihal perlindungan investor atas jasa keuangan. Pada

Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum
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yang bersifat pencegahan kerugian investor dan masyarakat yang dilakukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan khusus Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelayanan

pengaduan konsumen. Landasan filosofis lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Dimyati, 2014),

yaitu:

1. Asas Independensi

Independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tetap sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang membela dan melindungi kepentingan investor dan masyarakat serta

memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
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pribadi dan golongan, serta rahasia negara termasuk rahasia sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dengan tetap berlandaskan pada kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Asas Integritas

Asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan

keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap

kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perlindungan investor memiliki beberapa pengukuran, salah satunya

adalah dengan menggunakan Dewan Komisaris Independen. Menurut Bapepam

(2012) menjelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris

yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi

kepentingan perusahaan.

2.2.8 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit

sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk
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oleh dewan komisaris. Dalam keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004

dijelaskan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris

independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua

orang anggota yang berasal dari luar emiten. Komite audit memiliki tugas untuk

membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum,

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelakasanaan

audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku,

dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut Wicaksono (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang

sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan

yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau

jasanya digunakan dalam masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai

dampak luas terhadap kelestarian lingkungan sekurang-kurangnya harus membentuk

komite audit. Menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan

YPPMI Institut, komite audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada tiga

bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan

yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang

kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka

panjang.
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2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah

dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika,

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan, dan

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Reporting)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk

didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian

intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.9 Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas

Leverage ratio adalah hubungan antara hutang perusahaan dengan modal

maupun aset. Dalam pengukuran leverage ratio menggunakan Debt to Equity Ratio

(DER). Ndaru Cahyaningrum (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi Debt to

Equity Ratio (DER) menunjukkan semakin tinggi penggunaan hutang sebagai

sumber pendanaan perusahaan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko yang

cukup besar bagi perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban

tersebut pada saat jatuh tempo. Menurut Afriyanti dalam Julita (2012), Debt to

Equity Ratio (DER) yang meningkat akan menurunkan profitabilitas sehingga Debt

to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.2.10 Pengaruh Perlindungan Investor Terhadap Profitabilitas

Perlindungan investor adalah suatu perlindungan yang memberikan

jaminan bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal. Perlindungan investor dapat

diproksikan dengan menggunakan Dewan Komisaris Independen. Keberadaan
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Dewan Komisaris Independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan

informasi dengan lebih transparan kepada investor. Perlindungan investor yang ketat

akan menghalangi manajer perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan

untuk kepentingan pribadi (Ghosh dan He, 2015). Perlindungan investor yang lemah

dapat mengakibatkan terjadinya manipulasi laporan keuangan suatu perusahaan dan

mengakibatkan terjadinya risiko ketidakpercayaan investor terhadap kualitas laporan

keuangan suatu perusahaan. Risiko ketidakpercayaan investor akan berdampak pada

profitabilitas suatu perusahaan karena investor tidak ingin menanamkan modalnya

pada perusahaan yang memiliki perlindungan hukum yang rendah. Menurut Francis

dan Wang dalam Anggraini (2013) menjelaskan bahwa tingkat perlindungan investor

yang rendah memiliki tingkat kualitas laba yang rendah, sehingga semakin rendah

perlindungan investor suatu perusahaan maka dapat mengakibatkan semakin rendah

kualitas laba perusahaan yang akan berpengaruh kepada profitabilitas.

2.2.11 Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Komite audit memiliki peranan penting yaitu untuk menjaga integritas

dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memelihara pengendalian yang

memadai, sehingga kontrol perusahaan akan meningkat dan meminimalisir konflik

manajemen (Istighfarin, 2015). Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki

oleh suatu perusahaan maka akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih

baik terhadap proses akuntansi dan keuangan yang pada akhirnya akan berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan (Gil dan Obradovich, 2012). Menurut Familia dalam

Wicaksono (2014) berpendapat bahwa komite audit memiliki hubungan yang positif
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terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga setiap adanya peningkatan jumlah

anggota komite audit maka akan diikuti dengan peningkatan pada profitabilitas.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat

dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

H2 : Perlindungan Investor berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan

manufaktur.

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

Perlindungan Investor

Leverage

Komite Audit

Profitabilitas

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran


