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BAB  2 

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Profitabititas 

1. Pengertian Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efetivitas manajemen suatu perusahaan 

yang ditunjukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapat 

investasi. Dikatakan perusahaan retibilitasnya baik apabila mampu memenuhi 

target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang 

dimiliki. Rasio profitabilitas atau rentabilitas dibagi dua yaitu sebagai berikut. 

1. Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandinkan laba usaha dengan seluruh 

modal (modal sendiri dan asing ) 

2. Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba yang 

disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Rentabilitas tinggi lebih 

penting dari keuntungan yang besar. 

Menurut kasmir (2012: 196)  Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu 

perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang 

makasimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal 

seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi 

kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan 
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melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam 

praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Artinya besarnya keuntungan haruslah di capai sesuai dengan  yang di harapkan 

dan bukan berati asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan satu 

perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal 

juga dengan nama rasio rentabilitas. 

Menurut kasmir (2012: 196) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan dan 

pendapatan investasi. Intinya penggunaan rasio ini menunjukan efisienssi 

perusahaan. 

Menurut Darsono (2006: 55) Profitabilitas ialah kemampuan manajemen 

untuk memperoleh laba. Terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. 

Untuk memperoleh laba atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan 

pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban (expenses) atas pendapatan. 

Itu berarti manjemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang 

mengutungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

Menurut kasmir (2012: 196) Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan 

alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara 

efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah di tentukan, mereka 

dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. 

Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah 

ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. 
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Kegagalan ini  harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya  

sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus 

kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah 

manjemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut 

sebagai salah satu alat ukur kinerja manjemen.  

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

Seperti rasio-rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, rasio profitabilits 

juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau 

manajamen saja, tetapi juga pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang 

memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi 

pihak luar perusahaan, yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang di peroleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang 

3. Untuk menilai perkembangn laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

5. Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri 
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     Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah 

sebagai berikut: 

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 sediri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

3. Jenis-jenis rasio profitabilitas 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas 

digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangn perusahaan dalam suatu 

periode tertentu atau bentuk beberapa periode. 

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemen. Jelasnya, semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, 

semakin lengkap pula jenis rasio yang digunakan, semakin sempuna hasil yang 

akan dicapai. Artinya pengetahunan tentang kondisi dan posisi pfofitabilitas 

perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Return on Assets (ROA) 

ROA (Return On Assets) atau tingkat pengembalian aset ini dihitung 

dengan cara membagi laba bersih perusahaan (biasanya pendapatan tahunan) 
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dengan total asetnya dan ditampilkan dalam bentuk presentase(%). Ada dua cara 

untuk menghitung total aset pada tanggal tertentu atau dengan menghitung ROA 

yaitu dengan menghitung total aset pada tanggal tertentu atau dengan menghitung 

rata-rata tottal aset (average total assets) atau tingkat pengembalian aset.  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

2. Return on investmen (ROI) 

Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang 

sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan DU Pont. 

Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan Du Pont 

adalah sama. Rumus untuk mencari Return on Investment dapat digunakan 

sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑅𝑂𝐼) =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  

3. Return on equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity  atau rentabilitas modal 

sediri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian 

pula sebaliknya. Berikut adalah rumus ROE sebagai berikut : 

ROE = Margin Laba x perputaran total aktiva x pengganda ekuitas 

4. Laba per lembar saham 

Rasio laba perlembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan 

rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum baerhasil untuk 
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memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan dengan rasio yg tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham meningkatkan. Dengan pengertian lain, tingkat 

pengembalian yang tinggi. Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa 

adalah sebagai berikut : 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎

𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2.1.2 Likuiditas 

1. Pengertian Likuiditas  

Menurut Kasmir (2012:128) yang menyatakan bahwa ada perusahaan 

yang tidak mampu atau tidak sanggup untuk membayar seluruh atau sebagian 

utang (kewajibannya) yang sudah jatuh tempo pada saat ditagih. Atau terkadang 

perusahaan juga sering tidak meiliki dana untuk membayar kewajibanya tepat 

waktu. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak memiliki dana yang cukup 

untuk menutupi utang yang jatuh tempo tersebut. 

 Menurut Kasmir (2012:128) Kasus seperti ini akan sangat mengganggu 

hubungan baik antara perusahaan dengan para kreditor, atau juga dengan para 

distributor. Dalam jangka panjang, kasus ini akan berdampak pula kepada para 

pelaggan (konsumen). Artinya pada akhirnya perusahaan memperoleh krisis 

kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelacaran usahanya. 

Padahal kita tahu bahwa kepercayaan dari berbagai pihak terdapat perusahaan 

merupakan modal utama perusahaan dalam mencapai target yang telah di 

tetapkan. Ketidak mampuan perusahaan membayar kewajibanya terutama utang 

jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. 

Pertama bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memliki dana sama 
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sekali. Atau kedua, bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana namun saat jatuh 

tempo perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus 

menunngu dalam kurun waktu tertentu,untuk mencaikan aktiva lainya seperti 

menagih piutang menjual surat-surat berharga, atau mnjual sediaan atau aktiva 

lainya. 

Menurut Kasmir (2012:129) dalam pratiknya, tidak jarang pula 

perusahaan mengalami hal sebaliknya, yaitu kelebihan dana. Artinya jumlah dana 

tunai dan dana yang segera dapat di cairkan melimpah. Kejadian ini bagi 

perusahaan juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara 

optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal 

ini akan berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan. 

Penyebab utama kejadian kekurangan dari ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar kewajibannya tersebut sebenarnya adalah akibat kelalaian 

manajenmen perusahan dalam menjalan usahaanya. Kemudian, sebab lainnya 

adalah sebelumnya pihak manajeman perusahaan tidak menghitung rasio keungan 

yang diberikan sehingga tidak mengetahui bahwa sebenarnya kondisi perusahann 

dalam kondisi yang tidak mampu lagi karena nilai utangnya lebih besar/tinggi dari 

harta lancarnya. Seandainya perusahaan sudah menganalisis rasio yang 

berhubungan dengan hal terebut, perusahaan dapat mengetahui dengan mudah 

kondisi dan posisi perusahaan sebenarnya. Kemudian, perusahaan dapat 

berusahaan untuk mencarikan jalan keluarnya. Analisis keuangan yang berkaitan 
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dengan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajibannya 

dikenal dengan nama analisis rasio likuditas. 

Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban (hutang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, 

perusahaan akan mampu untuk memenuhi hutang tersebut terutama hutang yang 

sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk 

menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibanya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar 

perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas 

perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunakan rasio ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi 

kewajiban (hutang) pada saat  ditagih. 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, James O. Gill menyebutkan 

rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat 

dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, 

dan seluruh kewajiban lainya yang sudsh jatuh tempo. 

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberpa likuidnya suatu 

perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di 

neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). 

Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga teerlihat 

perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. 
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Terdapat dua hasil penelitian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu 

apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatan perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan anlikuid. 

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas  

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen  

perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar 

perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor atau penyedia dana 

bagi perusahaan, misalnya perbankan. Atau juga pihak distributor atau suplier 

yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayaran secara angsuran kepada 

perusahaan. 

Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi 

perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya terdapat 

banyak manfaat atau tujuan analisis risiko likuiditas bagi perusahaan. Baik bagi 

pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang memiliki 

hubungan dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau suplier. 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio 

likuiditas: 

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) 
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2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar secara keselurahan. Artinya jumlah kewajiban yang 

berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingakan 

dengan total aktiva lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungakan sediaan dan hutang yang 

dianggap likuiditas nya lebih rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan. 

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang besedia untuk mebayar 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 membandingkan untuk beberapa periode 

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva dan utang lancar 

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, 

dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), 

investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas 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 
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selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar 

mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang 

dagang secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan 

akan mampu di bayar secara tepat waktu. Namun rasio, likuiditas bukanlah satu-

satunya cara atau syarat untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang secara 

kredit. 

3. Jenis-jenis Rasio Likuiditas  

Secara umum tujuan utama rasio keuangan digunakan adalah untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibanya. Namun, di 

samping itu, dari rasio likuiditas dapat diketahui hal-hal lain yang lebih spesifik 

yang juga masih berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Semua ini tergantung dari jenis rasio likuiditas yang digunakan 

dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keungan secara lengkap, dapat 

menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. 

Jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan perrusahaan untuk mengukur 

kemampuan, yaitu: 

1. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar atau (current ratio) merupakan ratio untuk mengukur 

kemampuan perusaahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai 

bentuk untuk mengukur tingakat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. 
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Penghitng rasio lancar dilakukan dengan cara membandingka antara total aktiva 

lancar dengan utang lancar. Versi terbaru pengukuran rasio lancar adalah 

mengurangi sediaan dan piutang. 

Aktiva lancar (current aseets) merupakan suatu harta peerusahaan yang 

dapat dijadikan uanga dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). Komponen 

aktiva lancar meliputi kas, bank surat-surat berharga, piutang, sediaan, biaya 

dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjeman yang 

diberikan, dan aktiva lancar lainya. 

Utang lancar (current liabilities) merupakan kewajiban perusahaan 

jangka pendek (maksimal satu tahun). Artinya utang ini segera harus dilunasi 

dalam waktu paling lama satu tahun komponen utang lancar terdiri dari utang 

dagang, utang bank satu tahun, utang wasel, utang gaji, utang pajak, utang 

deviden, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh 

tempo, serta utang jangka pendek lainya. 

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar lebih rendah, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, 

apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahan sedang baik. 

Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan, misalnya rata-rata industri 

untuk usaha yang sejenis dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan 

perusahaan sebelumnya, sekalipun kita tahu bahwa target yang telah di tetap kan 

perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang 

sejenis. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current rasio dapat yang 

digunakan sebagai berikut : 
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𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
 

2. Rasio sangat lancar (quick ratio atau acid test ratio) 

Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio 

merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau 

membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Artinya nilai sediaan kita 

abaikan, dengan cara dikurangi dari total nilai total aktiva lancar. Hal ini 

dilakukan karena nilai sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama 

untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar 

kewajibannya dibandingakan dengan aktiva lancar lainya. Rumus untuk mencari 

rasio cepat (quick ratio) dapat digunakan sebagai berikut : 

Quick Ratio (Acid Test Ratio) = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Atau 

Quick Ratio (Acid Test Ratio) = 
Kas+Bank+Efek+Piutang

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

3. Rasio kas (cash ratio) 

Disamping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan 

juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan 

untuk membayar hutangnya. Artinya dalm hal ini  perusahaan tidak perlu 

menunggu untuk menjual dan menagih uang lancar lainya yaitu dengan 

menggunakan rasio lancar. 

Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. 
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Ketersediaan uang kas dapat ditunjukan dari tersedianya dana kas atau yang setara 

dengan kas seperti rekening giro atau tabungan dibank (yang dapat ditarik setiap 

saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukan kemampuan sesungguhnya bagi 

perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus untuk 

mencari rasio kas atau cash ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

Cash ratio = 
Kas+Bank

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

4. Rasio perputaran kas (Cas Turn Over) 

Menurut james O. Gill, rasio perputaran kas (cash turn over) berfungsi 

untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang di butuhkan 

untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan 

untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan 

biaya yang berkaitan dengan penjualan. 

Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. 

Modaal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang 

dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja 

merupakan jumlah dari aktiva lancar. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio 

perputaran kas adalah sebagai berikut : 

Rasio Perputaran Kas = 
Penjualan Bersih

Modal Kerja Bersih
 

2.1.3 Solvabilitas 

1. Pengertian Solvabilitas  

Rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah jenis rasio yang digunakan 

untuk mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya seberapa 

besar beban utang yang telah di tanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya 



23 
 

 

dalam arti yang luas bisa dikatakan bahwa rasio solvabilitas ini dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibanya 

baik itu jangka pendek atau pun jangka panjang apabila perusahaan telah 

dibubarkan. 

Penggunaan dari rasio solvabilitas ini bagi perusahaan adalah 

memberikan banyak mamfaaat yang bisa dipetik, baik rasio rendah maupun rasio 

yang tinggi menurut Fred Westoon rasio sovbalitas ini mempunyai beberapa 

implikasi sebagai berikut : 

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang telah disediakan pemilik) sebagai 

margin keamanan.artinya jika seorang pemilik mempunyai dana yang kecil 

sebagai modal, resiko bisnis yang terbesar akan di tanggung  oleh kreditor. 

2. Dengan pengadaan dana melalui utang, seorang pemilik memperoleh 

manfaatnya berupa tetap dipertahankanya penguasaan atau pengendakilian 

perusahaan. 

3. Bila suatu perusahaan mendapatkan pengahasilan lebih dari dana yang telah 

dipinjamkanya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya maka 

pengembalian kepada pemilik diperbesar. 

Dalam praktiknaya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan tersebut 

ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi,hal ini akan berdampak 

munculnya resiko kerugian yang lebih besar, tetapi juga ada kesempatan 

mendapatkan laba yang besar. Sebaliknya jika perusahaan memiliki rasio 

solvabilitas lebih rendah tentunya memiliki  resiko kerugian yang lebih kecil 



24 
 

 

terutama disaat perekonomian yang menurun.dampak ini juga berakibat 

rendahnya tingkat hasil pengebalian (return) disaat perekonomian tinggi. 

2. Tujuan Dan Manfaat Solvabilitas 

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti yang diketahui bahwa 

pemakaian modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak 

tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus mengatur kedua modal tersebut. 

Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan 

guna menghadapi  segala kemungkinan yang terjadi. Namun semua kebijakan ini 

tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.  

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengang menggunakan rasio 

solvabilitas yakni : 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

lainnya (kreditor) 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khusunya aktiva tetap dengan 

modal 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

5. Untuk menilai seberapa besarpengaruh utang perusahaan terhadap aktiva 

6. Untuk menilai atsu mengukur berapa bagoan dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangkapanjang 
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7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapatsekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki 

Sementara itu, manfaat dari rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri 

Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan 

mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal 

pinjaman serta mengetahui kewajibanya. Setelah diketahui, manajer keuangan 

dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guan menyaimbangkan 

penggunaan modal.akhirnya dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan 

terlihat apakah sesui tujuan perusahaan atau tidak. 
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3. Jenis – jenis Rasio Solvabilitas 

Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan 

tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara 

keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilits yang ada. 

Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki 

perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan 

beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitasyang sering 

digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas 

antara lain: 

1. Debt to asset ratio (debt ratio) 

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang erusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari debt ratio 

dapat digunakan sebagai berikut : 

Debt to asset ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

2. Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini di cari dengan cara membandingkan antara 

seleruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 
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pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.  

Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan perbandingan 

antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total utang (𝑑𝑒𝑏𝑡)

Ekuitas (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

2.1.4 Corporate Social Resposibity (CSR) 

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibilty 

(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) 

perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap semua 

pemangku kepentingannya, yang diataranya adalah kosumen, karyawan, 

pemegang saham dan komunitas dalam segala aspek operasional perusahaan yang 

mencakup aspek ekonomi, social dan lingkungan. oleh karena itu, CSR 

behubunga erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, yakni suatu organisasi, 

terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan 

keputusannya tidak semata bedasarkan aspek ekonomi, misalnya tingkat 

keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan 

linkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun 

untuk jangka ynag lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat 

dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan 

bekelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasasi  dampak negatif dan 

maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya. 
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CSR (corporate social responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan 

yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap 

sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti 

melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak –anak kurang 

mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan 

untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna 

untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan tersebut berada. Corporate Sosial Resposibility (CSR) merupakan 

sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi 

kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis unruk berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, social dan lingkungan 

(Permanasari, 2010) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupaka kegiatan sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan 

mensejahterakan para stakeholder yang diatur oleh pemerintah dalam undang-

undang No.40 tahun 2007. 

CSR merupakan suatu pengembangan konsep yang dikemukaan oleh 

jhon Elkington pada tahun 1997, yaitu “The Triple Bottom Line”. Dalam konsep 

tersebut dinyatakan bahwa agar perusahaan dapat mempertahankan 
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keberlangsungannya maka perlu memperhatikan 3P, yaitu profit, people, dan 

planet. 

Profit menunjukan bahwa peerusahaan juga memiliki tujuan untuk 

mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk beroperasi dan 

mengembangkan perusahaan. People menujukan bahwa perusahaan harus 

memiliki kepedulian sosial terhadap kesejahteraan para stakeholder perusahaan. 

Sedangkan planet menunjukan bahwa perusahaan ikut aktif dalam menjaga 

kelestarian linkungan sekitar perusahaan seperti mengelola limbah yag dihasilkan 

perusahaan dengan baik. 

Progam Corporaete Social Responsibility (CSR) merupakan investasi 

jangka panjang yang berguna untuk meminimalisir risiko sosial, serta berfungsi 

sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu 

implementasi program CSR adalah dengan pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat  (Community Developmen). Program CSR  merupakan investasi bagi 

perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan 

bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana 

meraih keuntungan (profit center). Program CSR merupakan komitmen 

perusahaan guna mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah 

perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimilisasi keuntungan-

keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-

keuntungan membanguan masyakat lokal, karena seiring  berkembangnya jaman 
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masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa 

yang diperlukan, akan tetapi juga menuntut unntuk bertanggung jawab sosial.  

Penerapan programm CSR merupakan salah satu bentuk implementasi 

dari konsep data kelola perrusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

diperlukan tata kelola perrusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar 

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang baik dirujuk dengan mengatur 

hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat 

dipenuhi secara proposional, mencegah kesalahan yang signifikan dalam strategi 

komparasi dan memastikan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 

2. Manfaat Corporate Sosial Responsibility(CSR) 

1. Manfaat CSR bagi perusahaan 

a. Meningkatkan Citra Perusahaan 

Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal 

perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi 

masyarakat. 

b. Memperkuat “Brand” Perusahaan 

Melalui kegiatan memberikan product knowledge kepada konsumen 

dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbukan kesadaran 

konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

posisi brand perusahaan. 

c. Mengembangkan Kerjasama dengan Para Pemangku Kepentingan 

Dalam melakukan kegiatan CSR, perusaahaan tentunya tidak mampu 

mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, 
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seperti pemerintah daerah, masyrakat, dan universitas lokal. Maka  perusahaan 

dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut. 

d. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya  

Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai 

kesempatan memperlihatkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat 

membedakan dengan pesing yang menawarkan produk atau jasa yang sama. 

e. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatakan Pengaruh 

Perusahaan  

Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan 

memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsiten dan berkala dapat 

memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran 

dan posisi perusahaan dalam bisnis global. 

2. Manfaat CSR bagi Masyarakat 

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarkat, ini akan sangat 

tergantung dari orientasi dan kapsitas lembaga dan organisasi lain, terutama 

pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukan, peran 

pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang 

menyehatkan pasar, keikutsertaan sumberdaya, dukungan politik bagi pelaku 

CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk 

indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan 

pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah 

dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi 

hukum dan politik  saat ini. Di tengah persoaan kemiskinan dan keterbelakangan 
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yang di alami indonesia, pemerintah harus berperan sebagai konduktor 

penanganan  krisis melalui CSR (Corporate Social  Responsibility). Pemerintah 

bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan 

masukan pihak yang kompeten. Setelah itu pemerintah memfasilitasi, mendukung, 

dan memberi penhargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya 

besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis 

dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan 

menghidari dari proses memanipulasi atau mengancam suatu pihak terhadap yang 

lain. 

Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri 

dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan dapat di capai. 

3. Konsep Dasar Corporate Social Responsibility(CSR) 

Sebagai adopsi dari konsep tanggung jawab sosial, saat ini perusahaan 

secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan sustainbility 

report, sustainbility report adalah laporan mengenai kebijakan ekonomi, 

lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi, produknya di dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  

Menurut Elkington (dalam Solihin, 2008:30), suatu perusahaan yang 

ingin menyusun sustainability report harus mengadopsi metode akuntansi triple 

bottom line yang merupakan perluasan dari konsep akuntansi tradisional yang 

hanya memuat bottom line tunggal yakni hasil keuangan dari aktivitas ekonomi 

perusahaan. Lebih lanjut, Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan 

yang ingin memiliki keberlanjutan dalam berusaha haruslah memperhatikan “3P” 
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(planet,people, dan profit). Selain untuk mengejar laba (profit) perusahaan harus 

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) 

dan turut dalam berkontribusi aktif dalaam menjaga kelestarian lingkungan 

(planet). Hubungan ingin kemudian dilustrasikan dalam bentuk segitiga berikut : 

People (sosial) 

 

             

 

 

 

 

          Planet (lingkungan)                                                         Profit (laba) 

Sumber:Jurnal Fadilah O.N.(2016) 

 

Gambar 1 

The Triple Bottom Line 

Menurut konsep Triple Bottom Line, dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. People (masyarakat Pemangku Kepentingan ) 

Masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan, karena 

dengan adanya dukungan mereka terutama masyarakat sekitar, sangat dibutuhkan 

bagi keberadaan kelangsungan hidup dan perkembangan suatu perusahaan. Maka 

dari itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, lingkungan, 

perusahaan perlu berkomitmen dan berupaya untuk memberikan manfaat sebesar 

besarnya kepada mereka. Disamping itu, perlu didasari juga bahwa operasional 

perusahaan tertentu akan berkembang kepada masyarakat. 

Dengan itu perusahaan juga perlu melakukan berbagai kegiatan dengan 

melibatkan berbagai masyarakat. Maksudnya, apabila perusahaan ingin dipandang 
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baik, maka perusahaan wajib menyertakan pula tanggung jawab sosial perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. 

2. Planet (lingkungan) 

Planet atau lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang 

dalam kehidupan manusia. Karena semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk hidup selaluberkaitan dengan lingkungan misalnya air yang 

diminum, udara yang dihirup dan seluruh peralatan yang digunakan, semuanya 

berasal dari lingkungan. Namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan 

langsung yang bisa didalamnya. 

Karena keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis dan itu merupakan 

hal yang wajar. Maka, manusia sebagai pelaku industri hanya mementingkan 

bagaimana menghasilkan uang sebanyak banyaknya tanpa melakukan upaya 

apapun untuk melestarikan lingkungan. Padahal dengan melestarikan lingkungan, 

manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi 

kesehatan, kenyamanan, disamping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin 

kelangsungannya. 

3. Profit (Laba) 

Profit atau suatu keuntungan menjadi tujuan utama dan terpenting dalam 

setiap kegiatan usaha. Tidak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam 

perusahaan adalah mengejar profit dan mendongkrak harga saham setinggi-

tingginya. Karena inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial 

terhadap pemegang saham. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak 
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profit antara antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan 

efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki 

manajemen kerja mulai penederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak 

efisiensi, menghemat waktu proses dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya 

dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan 

memangkas biaya serendah mungkin.  

4. Pengungkapan Corporate Social Resposibility (CSR) 

Saat ini telah terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang CSR, 

yang bersifat mengikat supaya perusahaan tertentu wajib melaksanakan tanggung 

jawab  sosialnya. (dalam Rahmadi, P,B, 2014) hal tersebut diatur di dalam 

undang-undang nomor 40 pasal 74 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang 

telah disahkan pada taggal 20 juli 2007. 

Undang-Undang perseroan terbatas meliputi : 

Ayat 1 : “Perseroan yang menjankan kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social 

dan lingkungan”. 

Ayat 2 : “tanggung jawab social dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan 

yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan an kewajiban”. 

Ayat 3 : “perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesui 

dengan ketentuan perundang-undangan”. 

Saksi pidana mengenai pelaanggaran CSR pun terdapat didalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). 
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Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan : “Barang siapa yang melawan hukum dengan 

sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh 

tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. 

Selanjutnya Pasal 42 ayat (1) menyatakan :  “Barang siapa yang karena 

kealpaannya melakukan perbutan yang ngakibatkan pencemaran dan/atau 

perusakan likungan hidup, diancam dengan pidana penjara palinglama tiga tahun 

dan denda paling banyak seratus juta rupiah”. 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Dalam rangka penyusunan penelitian ini diangkat dari sebagian topik 

penelitian terdahulu, maka peneliti harus mempelajari penelitian-penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, penelitian terdahulu yag digunakan peneliti sebagai acuan adalah 

1. Rafika dan Yulius (2014) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rafika dan Yulius (2014) 

meneliti tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap 

pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif. Untuk 

menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa ROA, Likuiditas, dan Leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

2. Linda dan Erlina (2012) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Linda dan Erlina (2012) 

meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur 
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Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Dalam Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility dengan hasil Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility dan Leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

3. Fadila O. N. (2016) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadila O.N. (2016) meneliti 

tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Dan 

Likuiditas Pada Perusahaan Tobacco Manufactures  hasil analisis data pada 

penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS 13.0 for 

windows seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : (1). Pada Uji t untuk variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR) memiliki nilai sebesar 2,270 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,041, maka dapat dinyatakan bahwa variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

Return On Equity (ROE) pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2.3 Rerangka Konseptual 

Perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

cenderung memperoleh kemampuan laba yang baik bila dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak menerapkan CSR. 

Dalam hal ini, semua jalannya kegiatan operasional perusahaan dalam 

rangka mewujudkan peningkatan laba dapat tercapai, demi untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaan. 
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Dalam penelitian ini akan di jelaskan mengenai pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan PT. Indah Logistic Cargo. Rerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dapat digambarkan  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Teori bab 2 

Gambar 2 

Rerangka Koseptual 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik itu dalam bentuk laba perusahaan 

ataupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal 

sendiri (Raharjaputra, 2009) 

Perusahaan yang tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung untuk 

menampilkan lebih banyak informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan 

tersebut, karena perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi biasanya 

juga memiliki banyak dana, termasuk untuk melaukan pengunkapan tanggung 

jawab sosial, agar dapat mengurangi pandangan negatif dari pasar 

Profitabilitas 

(ROA) 

Solvabilitas 

(DAR) 

Likuiditas 

(CR) 

BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu 

menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan 

lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). Selain itu, pada 

masa sekarang ini, terjadi perubahan paradigma dari masyarakat dan lingkungan 

terhadap perusahaan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah adanya 

perubahan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

(Chapple dan Moon, 2005 dalam Saleh, et al., 2010).  

Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli 

kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian 

dan tanggung jawab perusahaan maka perusahaan melakukan pertanggung 

jawaban sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single 

bottom line, yaitu hanya pada kondisi keuangan (Untung, 2008).  

INDAH GRUP didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT. Indah Cargo 

yang khusus melayani pengiriman barang pada arae Sumatera. Indah Cargo 

didirikan oleh bapak H. Arisal Aziz beliau adalah salah seorang pengusaha besar 

asal kota Padang Pariaman, Sumatera Barat yang suadah lama berkecimpung di 

bisnis Travel dan angkutan barang sejak tahun 2000. 

Corporate Social 

Reasponsibility 

(CSR) 
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Berdasarkan keterangan tersebut bahwa hipotesis mengenai pengaruh 

Profibilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social perusahaan 

dalah sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

2.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan CSR 

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal 

kepada perusahaan yang lain, bahwa perusahaan dia lebih baik daripada 

peerusahaan lain, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan sosial. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi 

yang lebih luas tentang pentingya tanggung jawab sosial dan linkungan yang telah 

mereka lakukan (Kamil dan Antonius, 2012) 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa hipotesis mengenai pengaruh 

likuiditas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai 

berikut: 

H2: Likuiditas berpengaruh terhadapan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

2.4.3 Pengaruh Solvabilits terhadap Pengungkapan CSR 

Perusahaan dengan rasio Solvabilitas yaang lebih tinggi berusaha 

menyampaikan lebih banyak informasi sebagai intrumen untuk mengurangi 

monitoring cost bagi investor. Mereka memberikan informasi yang lebih detail 

dalam laporan tahunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibandingkan dengan 

perusahaan yang tingakat Solvabilitas yang lebih rendah (Permana, 2011) 
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Tambahan informasi seperti informasi sosial sangat diperlukan untuk 

menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak 

mereka sebagai kreditur. Oleh sebab itu perusahaan dengan rasio Solvabilitas 

yang tinggi memililiki kewjiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio Solvabilitas yang rendah 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat di simpulkan bahwa hipotesis 

mengenai pengaruh Solvabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility sebagai berikut: 

H3: Solvabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 

 


