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BAB II
LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1. Current Ratio
2.1.1. Pengertian Current Ratio
Current Ratio merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan
untuk mengukur likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek tanpa menghadapi kesulitan. Menurut Agnes Sawir
(2017:8) current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk
mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini
menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh
aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan
jatuh tempo utang.
Selain itu menurut Lukman Syamsuddin (2016: 43) bahwa current ratio
merupakan salah satu ratio finansial yang sering digunakan. Tingkat current ratio
dapat ditentukan dengan jalan membandingkan antara current assets dengan
current liabilities. Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk
didalamnya kewajiban membayar dividen kas yang terutang).
Menurut Kasmir (2018: 134) bahwa rasio lancar atau (current ratio)
merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih
secar keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia
6
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untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar
dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin
of safety) suatu perusahaan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara
membandingkan antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar.
Adapun definisi utang lancar menurut Soemarso (2014:55) bahwa utang
(liabilities) merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari
kreditur. Sementara itu menurut Kasmir (2018:134) bahwa utang lancar
merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya,
utang ini segera harus dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun
komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang
wesel, utang gaji, utang pajak, utang dividen, biaya diterima di muka, utang
jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo serta utang jangka pendek lainnya.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa current ratio
merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan
membayar hutang jangka pendek yang jatuh tempo dengan harta lancer yang
dimiliki perusahaan.

2.1.2. Tujuan dan Manfaat Current Ratio
Perhitungan rasio likuiditas yang salah satunya adalah current ratio
memberikan cukup banyak tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan.
Menurut Kasmir (2018:132) bahwa tujuan dan manfaat yang dapat
dirangkum dari hasil rasio likuiditas :
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1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang
yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk
membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu
yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek
dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang
berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan
dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek
dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam
hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap
likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada
dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar
utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan
perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu
dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing
komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
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9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya,
dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.
Selanjutnya manfaat current ratio menurut Atmaja (2018:165) yang
menjelaskan bahwa current ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk
mengetahui likuiditas suatu perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi
aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio yang rendah menunjukkan
bahwa likuiditas perusahaan buruk. Sebaliknya jika current ratio relatif tinggi,
likuiditas perusahaan relatif baik. Namun harus dicatat bahwa tidak pada semua
kasus dimana current ratio tinggi, likuiditas perusahaan pasti baik. Meskipun
aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar, perlu diingat bahwa item-item aktiva
lancar seperti persediaan dan piutang terkadang sulit ditagih atau dijual secara
tepat.
Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditur),
investor, distributor dan masyarakat luas, rasio likuiditas yang salah satunya
adalah rasio lancar bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang
dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi
pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya.

2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Current Ratio
Unsur-unsur yang mempengaruhi nilai current ratio adalah aktiva lancar
dan utang jangka pendek. Dalam hal ini aktiva lancar terdiri dari uang kas dan
juga surat-surat berharga antara lain surat pengakuan hutang, wesel, saham,
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obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan
lain atau suatu kewajiban dari penerbit, bentuk yang lazim diperdagangkan dalam
pasar uang dan pasar modal. Di lain pihak utang jangka pendek dapat berupa
utang pada pihak ketiga (bank atau kreditur lainnya).
Current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau
aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat
likuiditas yang rendah dari pada aktiva lancar dan sebaliknya. Penganalisa
sebelum membuat kesimpulan yang akhir dari analisa current ratio harus
mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut Zaki Baridwan (2010:89) yaitu
sebagai berikut :
1. Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancar.
2. Syarat yang diiberikan oleh kreditur kepada perusahaan dalam mengadakan
pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam
menjual barangnya.
3. Present value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada
kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi
piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai
realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.
4. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar, kalau nilai persediaan semakin
turun (deflasi) maka aktiva lancar yang besar (terutama ditunjukkan dalam
persediaan) maka tidak menjamin likuiditas perusahaan.
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5. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan
sekarang atau di masa yang akan datang, yang mungkin adanya over
investment dalam persediaan.
6. Kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang, makin besar kebutuhan
modal kerja di masa yang akan datang maka dibutuhkan adanya rasio yang
besar pula.
7. Tipe atau jenis perusahaan (perusahaan yang memproduksi sendiri barang
yang dijual, perusahaan perdagangan atau perusahaan jasa).
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa current ratio
merupakan rasio yang sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai
mana sebenarnya jumlah aktiva perusahaan dapat menjamin utang lancarnya.
Dalam menganalisis atau menghitung current ratio ini perlu diperhatikan
kemungkinan adanya manipulasi data yang disajikan oleh perusahaan (adanya
window dressing), yaitu dengan cara mengurangi jumlah hutang lancar yang
mungkin diimbangi dengan mengurangi jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang
sama (lebih-lebih adanya pengurangan hutang lancar yang tidak diimbangi dengan
penurunan jumlah aktiva lancar).

2.1.4. Pengukuran Current Ratio
Rasio lancar mengukur kemampuan aktiva lancar membayar hutang
lancar. Aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, surat berharga, piutang dan
persediaan. Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar jangka pendek,
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hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar
(accued) dan biaya-biaya yang belum dibayar (accrued) lainnya (terutama upah).
Rumus untuk menghitung rasio lancar menurut Kasmir (2018:135) adalah sebagai
berikut:
Aktiva lancar
Rasio Lancar (Current Ratio) =

x 100%
Kewajiban lancar

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2016:95) bahwa rasio aktiva
lancar (current assets ratio) rumusnya adalah :

Total Aktiva lancar
Rasio Aktiva Lancar

=
Total Kewajiban lancar

Current ratio 200 % kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu
perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada
beberapa faktor, suatu standar atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan untuk
seluruh perusahaan. Current ratio 200% hanya merupakan kebiasaan (rute of
thumb) dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau
analisa yang lebih lanjut.
Menurut Lukman Syamsuddin (2016: 44) bahwa tidak ada suatu ketentuan
mutlak tentang berapa tingkat current ratio yang dianggap baik atau yang harus
dipertahankan oleh suatu perusahaan karena biasanya tingkat current ratio ini
juga sangat tergantung pada jenis usaha dari masing-masing perusahaan. Akan
tetapi sebagai pedoman umum, tingkat current ratio 2,00 sudah dapat dianggap
baik (considered acceptable).
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Menurut R. Agus Sartono (2010:116) menyatakan bahwa semakin tinggi
current ratio ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban financial jangka pendek. Aktiva lancar yang dimaksud termasuk kas,
piutang, surat berharga, dan persediaan. Dari aktiva lancar tersebut, persediaan
merupakan aktiva lancar yang kurang likuid dibanding dengan yang lain. Akan
tetapi bila current ratio terlalu tinggi ini akan berpengaruh negatif terhadap
kemampuan laba karena sebagian modal kerjanya tidak berputar.
Rasio ini menunjukkan sejauhmana aktiva lancar menutupi kewajibankewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar,
semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.
Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentase.
Apabila rasio lancar 1 : 1 atau 100 % ini berarti bahwa aktiva lancar dapat
menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika
berada di atas 1 atau 100 %. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang
lancar.
Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu
menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo
karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan,
misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat
penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan
menunjukkan adanya over interstment dalam persediaan tersebut atau adanya
saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. Dari hasil pengukuran
rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang
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modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi,
belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas
tidak digunakan sebaik mungkin.

2.1.5. Penilaian Terhadap Rasio Lancar
Semakin tinggi rasio lancarnya, semakin likuid perusahaannya. Hasil
current ratio atau rasio lancar yang diterima pada umumnya adalah 2 kali. Rasio
lancar sebesar 2 kali ini dianggap sebagai posisi nyaman dalam keuangan bagi
kebanyakan perusahaan. Namun pada dasarnya, rasio lancar yang dapat diterima
ini bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya. Bagi kebanyakan
industri, rasio lancar sebesar 2 kali sudah dianggap dapat diterima atau
“Acceptable“.
Menurut Hanafi dan Halim (2012: 102) bahwa nilai rendah pada rasio
lancar yaitu nilai yang kurang dari 1 kali, menunjukan bahwa perusahaan
mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Namun
investor atau calon kreditur juga harus memperhatikan arus kas operasi
perusahaan agar bisa lebih memahami tingkat likuiditas perusahaannya. Apabila
rasio lancar perusahaan rendah, para investor atau calon kreditur dapat menilai
kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan kondisi arus kas (cash
flow) operasional pada perusahaan tersebut.
Jika rasio lancar terlalu tinggi yaitu nilai yang lebih dari 2 kali, maka
perusahaan tersebut mungkin tidak menggunakan aset lancar atau fasilitas
pembiayaan jangka pendeknya secara efisien. Hal ini juga menunjukkan mungkin
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adanya masalah dalam pengelolaan modal kerja. Namun bagi kreditur, current
ratio yang tinggi lebih baik dari pada current ratio yang rendah, karena dengan
current ratio yang tinggi berarti perusahaan cenderung lebih dapat memenuhi
kewajiban hutang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.
Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar memenuhi
kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan
kewajiban lancar, maka semakin baik kemampuan perusahaan menutupi
kewajiban jangka pendeknya. Pengaruh current ratio terhadap perubahan
laba adalah semakin tinggi current ratio maka laba bersih yang dihasilkan
perusahaan semakin rendah, karena current ratio yang tinggi menunjukkan
adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap profitabilitas
perusahaan.

2.2. Cash Ratio
2.2.1. Pengertian Cash Ratio
Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar
uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Menurut Syafrida Hani (2014:73)
“Cash ratio adalah alat ukur bagi kemamua perusahaan ntuk membayar hutang
yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki”. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu ukuran dari rasio likuiditas adalah cash ratio yang
merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya yang sudah memasuki masa jatuh tempo melalui sejumlah kas
yang dimiliki perusahaan.
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Selain itu pengertian rasio kas juga merupakan salah satu ukuran likuiditas
yang dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo kas akhir tahun dengan
hutang lancar perusahaan. Diketahui bahwa kas merupakan elemen harta lancar
yang paling tinggi baik likuiditasnya karena semakin banyak uang kas yang
tersedia dalam perusahaan semakin baik sebab keperluan jangka pendek dapat
pula berguna untuk menjaga pada keperluan yang mendesak.

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cash Ratio
Cash ratio merupakan salah satu dari rasio likuiditas. Ada dua faktor
penting yang perlu dipertimbangkan di dalam menilai atau mengukur tingkat
likuiditas termasuk didalamnya cash ratio dari suatu perusahaan yaitu aktiva
lancar dan hutang jangka pendek (lancar). Agar diperoleh gambaran tentang aspek
likuiditas beserta interpretasi terhadap berbagai indikator yang digunakan pada
umumnya, terlebih dahulu akan dibahas secara garis besar mengenai kedua faktor
tersebut.
Aktiva lancar meliputi kas dan lain-lain aktiva yang diharapkan akan dapat
dikonversikan menjadi kas, dijual atau dikonsumsikan dalam siklus operasi
normal perusahaan atau dalam jangka waktu satu tahun. Dalam pengertian aktiva
lancar semacam itu, jelaslah bahwa aktiva lancar (dalam keadaan normal)
merupakan sumber utama untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek
bagi suatu perusahaan.
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Selain itu Syafrida Hani (2014:30) menyebutkan bahwa dalam menentukan
tingkat likuiditas perusahaan, maka pihak manajemen perlu mempertimbangkan
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yang antara lain :
1. Ukuran Perusahaan.
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar
kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan.
Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total
penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan.
2. Kesempatan Bertumbuh.
Kesempatan bertumbuh perusahaan yang dihadapi di masa yang akan datang
merupakan suatu prospek yang baik untuk mendatangkan laba bagi
perusahaan. Kesempatan bertumbuh tersebut hanya dapat direalisasi oleh
perusahaan melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi jangka panjang
tersebut akan memerlukan biaya yang relatif besar.
3. Perputaran Modal Kerja.
Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan untuk
menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Periode perputaran modal kerja
(working capital turnover period) dihitung sejak suatu kas diinvestasikan
dalam bentuk komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas.

2.2.3. Pengukuran Cash Ratio
Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau
yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Rumus untuk
mencari rasio kas menurut Kasmir (2018:139) adalah sebagai berikut:
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Cash or Cash Equivalent
Cash Ratio

=
Current Liabilities
Atau
Kas + Bank

Cash Ratio

=
Current Liabilities

Dalam keadaan perekonomian yang sulit seperti masa resesi ekonomi
hampir semua perusahaan mengalami kesulitan dalam pengumpulan piutang
maupun menjual hasil produksi. Karena itu yang dianggap dapat melunasi
kewajiban jangka pendek hanya kas dan surat-surat berharga. Dalam situasi
seperti ini para kreditur jangka pendek lebih suka melihat cash ratio. Menurut
Syafrida Hani (2014:73) Cash ratio dapat ditentukan dengan rumus sebagai
berikut :
Cash + Cash equivalent
Cash ratio =
Current Liabilities
Kas dan surat berharga merupakan alat likuid yang paling dipercaya. Rasio
kas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang
segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan surat-surat
berharga yang segera dapat diuangkan. Menurut Agnes Sawir (2017:105) rasio
kas dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

Kas + Bank + Surat Berharga
Rasio Kas =

x 100%
Hutang Lancar
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Dalam keadaan perekonomian yang baik walaupun cash ratio rendah tidak
mengkhawatirkan para kredit jangka pendek. Tetapi dalam keadaan perekonomian
sulit seperti situasi resesi kreditur jangka penden biasanya lebih menghendaki
cash ratio yang lebih tinggi.

2.2.4. Penilaian Cash Ratio
Sebenarnya cash ratio atau rasio kas jarang digunakan dalam hal analisis
likuiditas seperti rasio cepat dan rasio lancar karena kegunaannya yang sangat
terbatas. Menurut Munawir (2010: 45) bahwa pada dasarnya dalam rasio kas tidak
ada penilaian umum, rasio kas dengan nilai 0,2 sudah dianggap dapat diterima.
Rasio kas yang nilainya terlalu tinggi bisa menunjukkan penggunaan aset yang
tidak optimal bagi perusahaan hal itu karena memegang uang tunai yang
jumlahnya terlalu banyak dalam neraca keuangan.
Rasio kas ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari rasio cepat (quick
ratio) yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejauhmana dana (kas dan
setara kas) yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka
pendeknya. Calon kreditur menggunakan rasio ini sebagai ukuran likuiditas
perusahaan dan seberapa mudahnya perusahaan dapat menutupi kewajiban hutang
jangka pendeknya.
Cash ratio merupakan rasio likuiditas yang konservatif dan ketat terhadap
kemampuan suatu perusahaan dalam menutupi kewajiban atau hutang jangka
pendeknya dibanding dengan rasio-rasio likuiditas yang lain (rasio cepat dan rasio
lancar). Hal tersebut karena cash ratio hanya memperhitungkan aset atau aktiva
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lancar jangka pendek yang paling likuid yakni kas dan setara kas yang paling
cepat dan mudah untuk digunakan dalam pelunasan hutang lancarnya
Rasio kas ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif
terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka
pendeknya jika dibandingkan rasio-rasio likuiditas lainnya (rasio lancar dan rasio
cepat). Hal ini dikarenakan Rasio kas hanya memperhitungkan aset atau aktiva
lancar jangka pendek yang paling likuid yaitu kas dan setara kas yang paling
mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya.

2.3. Return on Assets
2.3.1. Pengertian Return on Assets
Rasio ini merupakan rasio keuntungan yang menghubungkan laba dengan
investasi. Menurut Lukman Syamsuddin (2016: 63) bahwa Return on Investmen
(ROI) atau yang sering juga disebut dengan Return on Assets adalah merupakan
pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.
Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.
Pengertian return on asset menurut Kasmir (2018:201) adalah hasil
pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investment
(ROI) atau return on total asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return)
atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu
ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Menurut
Munawir (2010:89) return on asset adalah salah satu bentuk dari rasio
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profitabilitas

yang

perusahaandengan

dimaksudkan
keseluruhan

untuk

dana

yang

dapat

mengukur

digunakan

untuk

kemampuan
operasinya

perusahaan untuk menghasilka laba. Return on asset merupakan pengukuran
kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalammenghasilkan keuntungan
dengan jalan keseluruhan aktiva yang tersedia.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Return on Assets
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi aktiva
perusahaan dalam upaya memperoleh laba. Hasil pengembalian investasi atau
lebih dikenal dengan nama return on investment (ROI) atau return on total assets
merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang
digunakan dalam perusahaan.
Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini
paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan
menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan
manghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di
masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan
harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing
yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan
untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA atau ROI mengukur
perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak
(Earning After Taxes / EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan
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dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas
perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Return on Assets
Rasio return on assets merupakan salah satu rasio profitabilitas mempunyai
manfaat dan tujuan tertentu yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan,
maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Agus Sartono (2010:85)
yaitu :
1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal sendiri.
7. Tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dalam penggunaan rasio
profitabilitas bagi perusahaan menurut Hanafi dan Halim (2012:98) adalah
untuk :
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1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.
Disamping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari
seluruh pengelolaan dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal
sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula
sebaliknya.

2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return on Assets
Untuk dapat meningkatkan rasio return on assets, suatu perusahaan dapat
melakukannya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi rasio return on assets dimana Syafrida Hani
(2014:183) menjelaskan bahwa margin laba neto tidak memperhatikan
penggunaan aset sementara rasio perputaran total aset tidak memperhitungkan
profitabilitas dalam penjualan. Rasio imbal hasil atas investasi atau daya untuk
menghasilkan laba, mengatasi kedua kelemahan tersebut.
Selain itu Kasmir (2018:203), menjelaskan bahwa yang mempengaruhi
Return on Assets (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang
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disebut sebagai return on assets (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan
perputaran total aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya
margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang
diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva.
Sementara itu menurut Munawir (2010:89), besarnya return on assets
(ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:
1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan
untung operasi).
2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam
persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat
keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan
penjualannya.
Peningkatan dalam daya untuk menghasilkan laba perusahaan akan terjadi
jika terdapat peningkatan dalam perputaran aset, peningkatan dalam margin laba
neto atau keduanya. Dua perusahaan dengan margin laba neto dan perpuataran
total aset yang berbeda dapat saja memiliki daya untuk menghasilkan laba sama.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi rasio return on assets diantaranya yaitu peningkatan dalam
perputaran aset dan peningkatan dalam margin laba neto. Dengan demikian
apabila perusahaan ingin meningkatkan rasio return on assets maka perusahaan
dapat melakukannya dengan jalan meningkatkan perputaran aset dan margin laba
neto.
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2.3.4. Standar Pengukuran Return on Assets
Rasio pengembalian atas total aktiva dihitung dengan membagi laba bersih
sesudah pajak dengan total aktiva. Menurut Brigham dan Houston (2016:109)
rumus untuk mencari return on assets dapat digunakan sebagai berikut :
Laba Bersih yang tersedia
bagi pemegang saham biasa
Return on Investmen / Return on Asets =
Total Aktiva

Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas
dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya.
Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi
perusahaan.
Menurut Syafrida Hani (2014: 76), rasio ini menggambarkan perputaran
aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar nilai rasio ini berarti semakin
baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat
berputar dan meraih laba. Adapun rumus Return on Assets adalah :
Laba Bersih
Return on Investmen / Return on Asets =
Total Aktiva
Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin
baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Untuk
menghitung ROA, ada yang ingin menambahkan bunga setelah pajak dalam
pembilang dari rasio tersebut. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa karena
aktiva didanai oleh pemegang saham dan kreditor, maka rasio harus dapat
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memberikan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian
kepada kedua penanam modal itu.
Indikator (alat ukur) yang digunakan didalam return on assets (ROA)
melibatkan unsur laba bersih dan total aset (total aktiva) dimana laba bersih dibagi
dengan total aset atau total aktiva perusahaan dikalikan 100% (Brigham dan
Houston, 2016:148).
Dari definisi diatas, maka komponen-komponen pembentuk return on assets
(ROA) menurut Kieso dan Wachowicz (2012:153) adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan, adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva
entitas atau pelunasan kewajibannya selama suatu periode yang ditimbulkan
oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya
yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
2. Beban, adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas
atau penambahan kewajibannya selama satu periode, yang ditimbulkan oleh
pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang
merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
3. Keuntungan, adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi
sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau
investasi oleh pemilik.
4. Kerugian, adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi
sampingan atau insidentil kecuali yang berasal dari beban atau distribusi
kepada pemilik.
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2.3.5. Penilaian dan Fungsi Return on Assets
Rasio return on assets ini berguna untuk mengukur seberapa efisiensinya
suatu perusahaan untuk dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli
aset menjadi laba bersih. Rasio yang lebih tinggi menunjukan bahwa perusahaan
tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba
bersih yang lebih besar. ROA akan sangat bermanfaat apabila dibandingkan
dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, karena industri yang
berbeda

akan

menggunakan

aset

yang

berbeda

dalam

menjalankan

operasionalnya. Misalnya, perusahaan pertambangan harus menggunakan
peralatan yang besar dan mahal, sementara perusahaan perangkat lunak hanya
mengunakan komputer dan server dalam menjalankan bisnisnya.
Menurut Munawir (2010:91) kegunaan dari analisis return on assets
dikemukakan sebagai berikut :
1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh.
Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka
manajemen dengan menggunakan teknik analisa return on assets dapat
mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan
efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh
rasio industri, maka dengan analisa return on asset dapat dibandingkan
efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang
sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah,
sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana
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kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan
dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Analisa return on asset juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi
tindakan-tindakan

yang

dilakukan

oleh

divisi/bagian

yaitu

dengan

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk
dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam
perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa return on asset juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas
dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan
product cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada
berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga
dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk.
Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang
mempunyai profit potential.
5. Return on assets selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk
keperluan perencanaan. Return on assets dapat digunakan sebagian dasar untuk
pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

2.3.6. Keunggulan dan Kelemahan Return On Assets
Menurut Munawir (2010: 91-92) keunggulan return on assets yaitu :
1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi
perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam
perencanaan strategi.
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2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis return on assets (ROA)
3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan
analisis return on asset dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang
menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan
keuangan perusahaan.
Menurut Halim dan Supomo (2010:151) keunggulan return on asset adalah
sebagai berikut :
1. Perhatian manajemen dititik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal yang
diinvestasikan.
2. ROA dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya.
Selanjutnya dengan ROA akan menyajikan perbandingan berbagai macam
prestasi antar divisi secara obyektif. ROA akan mendorong divisi untuk
menggunakan

dalam

memperoleh

aktiva

yang

diperkirakan

dapat

meningkatkan ROA tersebut.
3. Analisa ROA dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masingmasing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.
Selain itu kelemahan return on asset menurut Munawir (2010:94)
adalah:
1. Return on asset sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode
depresiasi aktiva tetap.
2. Return on asset mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi
inflasi. Return on asset akan cenderung tinggi akibat dan penyesuaian
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(kenaikan) harga jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai
dengan harga distorsi.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa satu-satunya
tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga
menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Rasio return on
assets ini dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik
suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi
keuntungan atau laba (profit). Tingkat pengembalian aset atau return on assets ini
sebenarnya juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on
investment) bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital
assets) seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan.
Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat
pengembaliannya atau imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan
(profit) yang diperolehnya.

2.4. Penelitian Terdahulu
Secara ringkas penelitian terdahulu dapat disajikan dalam tabel 2.1 sebagai
berikut :
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Tabel 2-1
Penelitian Terdahulu
No

Peneliti
/ Tahun

Judul Penelitian

1

Rio
Pengaruh current
Malintan ratio (CR), debt to
(2012)
equity ratio (DER),
price Earning ratio
(PER),
terhadap
return on asset
(ROA)
pada
perusahaan
pertambangan yang
terdaftar di Bursa
Efek
Indonesia
tahun 2009-2010

2

Andri
Pengaruh current
Yanto. S ratio (CR), debt to
(2013)
equity ratio (DER)
dan
net
profit
margin
(NPM)
terhadap return on
assets (ROA) pada
perusahaan
makanan
dan
minuman
yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

3

Erika
Regita
(2016)

Pengaruh current
ratio (CR), debt to
equity ratio (DER)
dan
net
profit
margin
(NPM)
terhadap return on
assets (ROA) pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Variabel

Jenis
Data

Hasil Penelitian

1. Current ratio, Kuantitatif Ada
pengaruh
2. Debt to equity
current
ratio
ratio,
(CR), debt to
3. Price Earning
equity
ratio
ratio,
(DER),
price
4. Return
on
earning
ratio
asset
(PER), terhadap
return on asset
(ROA)
pada
perusahaan
pertambangan
yang terdaftar di
Bursa
Efek
Indonesia tahun
2009-2010
1. Current ratio, Kuantitatif Ada
pengaruh
2. Debt to equity
current
ratio
ratio,
(CR), debt to
3. Price Earning
equity
ratio
ratio,
(DER) dan net
4. Return
on
profit
margin
asset
(NPM) terhadap
return on assets
(ROA)
pada
perusahaan
makanan
dan
minuman yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
1. Current ratio, Kuantitatif Ada
pengaruh
2. Debt to equity
current
ratio
ratio,
(CR), debt to
3. Price Earning
equity
ratio
ratio,
(DER) dan net
4. Return
on
profit
margin
asset
(NPM) terhadap
return on assets
(ROA)
pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Sumber : Kumpulan Penelitian.
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2.5. Kerangka Pemikiran
Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk
mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini
menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh
aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan
jatuh tempo utang. Menurut Agnes Sawir (2017: 105) bahwa current ratio yang
terlalu tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya
dibandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang
rendah dari pada aktiva lancar dan sebaliknya yang menjadi dasar dalam
penentuan return on assets (ROA).
Rasio cash ratio menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang
saham kepada pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah
pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif
membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik
pula kemampuan perusahan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Dalam
analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu
menunjukkan kemampuan membayar kewajiban serta salah satu dasar
penilaian

keberhasilan

perusahaan

dalam

mengelola

seluruh

harta

dalam memperoleh keuntungan yang menjadi tolak ukur return on assets
(ROA).
Rasio return on assets yang lebih tinggi menunjukan bahwa perusahaan
tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba
bersih yang lebih besar. ROA akan sangat bermanfaat apabila dibandingkan
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dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, karena industri yang
berbeda

akan

menggunakan

aset

yang

berbeda

dalam

menjalankan

operasionalnya. Misalnya, perusahaan pertambangan harus menggunakan
peralatan yang besar dan mahal, sementara perusahaan perangkat lunak (software
house) hanya mengunakan komputer dan server dalam menjalankan bisnisnya
Keterikatan antara current ratio dan cash ratio serta return on assets
perusahaan dapat digambarkan berikut ini :
Gambar 2-1.
Kerangka Pemikiran.

Laporan Keuangan
PT. Trimitra Swadaya Medan

Laporan Neraca

Laporan laba Rugi

Current Ratio dan Cash
Ratio

Return on Assets

Kinerja Keuangan
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2.6. Hipotesis
Hipotesis merupakan hasil penelitian sementara yang memerlukan
penelitian lanjutan untuk kebenarannya. Menurut Sujarweni (2014: 62)
menjelaskan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan
penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat”. Hipotesis
sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah karena keberadaan hipotesis dapat
mengarahkan penelitian. Dalam penelitian, peneliti akan melakukan pembuktian
terhadap hipotesis untuk diuji kebenarannya.
Adapun hipotesis penelitian ini adalah :
1. Ada peranan current ratio dalam mengukur return on assets pada
PT. Trimitra Swadaya Medan.
2. Ada peranan cash ratio dalam mengukur return on assets pada PT. Trimitra
Swadaya Medan.
3. Ada peranan current ratio dan cash ratio dalam mengukur return on assets
pada PT. Trimitra Swadaya Medan.
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