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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

 Kinerja Keuangan 

        Menurut Sucipto (2003), kinerja keuangan merupakan suatu penentu 

dalam mengukur keberhasilan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk 

menghasilkan laba. Kinerja keuangan perlu dinilai sebagai informasi dalam 

menentukan tingkat keberhasilan yang telah diperoleh oleh suatu perusahaan. 

Prestasi manajemen akan dapat diraih apabila perusahaan dapat berhasil dalam 

mencapai tujuan-nya.  

        Menurut Marinda, dkk (2014), dilakukannya penilaian kinerja keuangan 

yakni untuk bebrapa tujuan tertentu yang mempengaruhi kegiatan seperti 

penggabungan perusahaan atau merger, pengambil-alihan perusahaan oleh 

pihak lain atau akuisisi, pemberian kredit, kepemilikkan dalam perusahaan, dan 

sebagai-nya. Sehingga, dapat diartikan bahwa kinerja keuangan merupakan 

suatu usaha yang dilakukan pihak perusahaan dalam mengukur tingkat 

pencapaian perusahaan, potensi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan 

dan laba yang dihasilkan perusahaan. 

        Dengan menggunakan pengukuran-pengukuran tertentu diharapkan dapat 

lebih meninjau penilaian kinerja keuangan perusahaan, salah satu-nya dengan 

menggunakan pengukuran profitabilitas. Menurut Syamsudin (2000), 

profitabilitas yakni jenis pengukuran dalam menentukan kemampuan suatu
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perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total 

aktiva, maupun hutang jangka panjang. Sedangkan menurut Sartono (2011),  

profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba yang 

berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas 

salah satunya diukur dengan Return On Equity) yaitu menunjukkan tingkat 

pengembalian bagi pemegang saham atas modal yang di investasikan-nya 

(Subramanyam dan Wild, 2010). 

 Hutang 

             Menurut Tjahjono (2009) bahwa hutang adalah kewajiban oleh suatu 

perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar 

dengan kas, barang ataupun jasa dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut 

Kieso, et,al (2011) hutang adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas 

manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini kepada entitas tertentu 

untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa 

depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lampau.  

2.1 Klasifikasi Hutang 

     Sumber dana eksternal perusahaan meliputi hutang jangka panjang dan 

hutang jangka pendek yang menurut Fahmi (2013) dapat 

diklasifikasikan, sebagai berikut: 

a. Hutang Jangka Panjang 

        Hutang jangka panjang (Long-term Liabilities) atau sering 

disebut dengan hutang tidak lancar (non current liabilities) yaitu 
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hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun atau satu periode 

akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1.5 tahun atau 2 

tahun, 5 tahun atau lebih dari itu. Hutang jangka panjang biasanya 

timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan 

aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli 

perusahaan lain atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang 

yang lain. Secara garis besar hutang jangka panjang digolongkan 

pada dua golongan yaitu: 

1) Hutang Hipotik 

        Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana 

dari pinjaman yang dijaminkan dengan harga tetap. Dalam 

perjanjian biasanya harta yang dijadikan jaminan berupa 

tanah atau gendung. Jika peminjam tidak melunasi 

kewajiban pada waktunya, pemeberi pinjaman dapat 

menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan 

dengan hutang. 

2) Hutang Obligasi 

        Surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan 

yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di 

masa mendatang beserta sejumlah bunga sesuai dengan 

yang dijanjikan. 
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b. Hutang Jangka Pendek 

        Hutang jangka pendek (Short-term liabilities) atau disebut 

juga dengan hutang lancar (current liabilities) kewajiban yang 

timbul akibat pendanaan kebutuhan-kebutuhan pendukung dalam 

aktivitas perusahaan yang sifat-nya tidak bisa ditunda atau segera 

harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Ada beberapa jenis hutang 

jangka pendek antara lain: 

1) Hutang Dagang (Account Payable) 

        Hutang dagang (Account payable) adalah sejumlah 

uang yang masih harus dibayarkan kepada pemasok. 

Karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. 

Hutang dagang timbul karena adanya pembelian yang 

dilakukan secara kredit atau “on open account” dan hutang 

dagang ini merupakan sumber utama dari pembelanjaan 

jangka pendek yang tidak berjamin. Hutang dagang 

meliputi transaksi-transaksi  pembelian secara kredit tetapi 

tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal 

yang ditanda tangani yang menyatakan kewajiban pihak 

pembeli kepada pihak penjual. 

2) Hutang Wesel 

        Hutang wesel adalah kewajiban yang dibuktikan 

dengan janji tertulis tanpa syarat untuk mebayar sejumlah 

uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan 
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dikemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

hutang ini bersifat lebih formal dibandingkan dengan 

hutang dagang biasa. Apabila wesel dibuat dengan jangka 

waktu kurang dari satu tahun maka wesel tersebut 

digolongkan sebagai hutang lancar. Proses timbulnya 

hutang wesel sama seperti hutang dagang yaitu dari 

kegiatan pembelian barang atau jasa secara kredit. Dapat 

juga terjadi pada awalnya merupakan hutang dagang biasa 

kemudian dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian 

bagi kreditur maka hutang dagang tersebut berubah menjadi 

hutang wesel. 

3) Beban yang masih harus dibayar (Accrual Liabilities) 

        Beban-beban yang harus dibayar adalah kewajiban 

terhadap beban-beban yang telah terjasi tapi belum dibayar 

karena belum jatuh tempo pada akhir periode yang 

bersangkutan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

hutang gaji dan upah, hutang komisi, dan hutang bunga. 

4) Hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo 

        Terdapat beberapa hutang jangka panjang dan wesel 

bayar jangka panjang yang harus dibayar secara angsuran. 

Bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo atau 

harus dibayar dalam waktu 12 bulan harus digolongkan 

sebagai hutang jangka pendek. Jumlah ini tidak termasuk 
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jumlah beban bunga yang harus dibayar karena beban 

bunga ini akan dibukukan dalam akun hutang bunga. 

5) Hutang Deviden 

        Hutang deviden adalah kewajiban perusahaan kepada 

para pemegang saham-nya untuk membayar dimasa 

mendatang dalam berbagai bentuknya baik kas, surat 

berharga, atau saham. 

6) Hutang Deposit Pelanggan 

        Hutang deposit pelanggan timbul karena perusahaan 

mengharuskan pelanggan untuk membayar sejumlah uang 

sebagai jaminan atas harta dan perusahaan mempunyai 

kewajiban untuk mengembalikan uang ini kepada 

pelanggan pada kondisi tertentu. 

2.2 Strategi Pendanaan Aktiva Lancar 

        Menurut Hanafi (2004), aktiva lancar mempunyai tingkat 

keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika 

perusahaan memiliki aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan 

bisa mengurangi resiko (resiko likuiditas). Tetapi konsekuensi nya 

perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang lebih rendah juga. 

Dengan kerangka Trade-off antara resiko dengan tingkat keuntungan. 

Ada tiga pendekatan dalam pendanaan jangka pendek (Brigham dan 

Houston, 2014) , yaitu: 
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a. Pendekatan Moderat (Self-Liquidating) 

        Pendekatan Moderat (Self-Liquidating) merupakan 

pendekatan yang menyesuaikan waktu jatuh tempo aktiva dan 

kewajiban. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006), sumber 

modal harus disesuaikan dengan berapa lamanya waktu dalam 

penggunaan dana tersebut diperlukan. Apabila aktiva tetap 

ditambah aktiva lancar permanen maka dibiayai dengan hutang 

jangka panjang sedangkan jika aktiva lancar maka dibiayai 

dengan hutang jangka pendek.  

b. Pendekatan Agresif 

        Pendekatan Agresif merupakan pendekatan yang sebagian 

aktiva tetap atau kebutuhan jangka panjang menggunakan 

pendanaan hutang jangka pendek. Alasan mengadopsi pendekatan 

ini adalah memanfaatkan fakta dimana kurva imbal hasil pada 

umumnya akan menanjak sebab penggunaan hutang jangka 

pendek menimbulkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari 

pendanaan jangka panjang. Namun strategi mendanai aktiva 

jangka panjang dengan menggunakan pendanaan jangka pendek 

benar-benar beresiko bagi perusahaan karena akan berdampak 

bahaya perpanjangan pinjaman dan akan meningkatkan suku 

bunga hutang. 
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c. Pendekatan konservatif 

        Pendekatan konservatif menunjukkan bahwa pendanaan 

jangka panjang digunakan untuk mendanai seluruh aktiva 

permanen serta memenuhi sebagian kebutuhan musiman. Dalam 

situasi ini, perusahaan menggunakan sejumlah kecil pendanaan 

jangka pendek untuk memenuhi aktiva lancarnya dan juga 

memenuhi sebagian dari kebutuhan musiman dengan 

"menyimpan likuiditas" dalam bentuk sekuritas berharga. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan 

keamanan bagi perusahaan.  

        Menurut Hanafi (2004), Pendanaan jangka pendek secara umum 

mempunyai resiko yang lebih tinggi bagi peminjam, karena hutang 

tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka 

waktu pendek tersebut, fleksibilitas keuangan dan kemungkinan 

peminjam tidak bisa mengembalikan hutang akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, hutang jangka pendek mempunyai tingkat bunga yang lebih 

rendah dibandingkan dengan hutang jangka panjang. Dengan demikian 

jika perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek, maka 

perusahaan akan membayar bunga yang lebih rendah (meningkatkan 

profitabilitas) tetapi akan menanggung resiko yang lebih tinggi.         

        Brigham dan Houston (2014), menjelaskan bahwa hutang jangka 

pendek memiliki suku bunga relatif kecil dibandingkan dengan hutang 
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jangka panjang, namun ternyata hutang jangka pendek lebih beresiko 

bagi debitur karena dua alasan, yaitu: 

1) Apabila perusahaan menggunakan pendanaan jangka panjang 

maka biaya bunga akan relatif stabil sepanjang waktu. Namun 

apabila perusahaan menggunakan hutang jangka pendek maka 

beban bunga akan dapat berfluktuasi pada waktu tertentu dapat 

caik cukup tinggi.  

2) Jika perusahaan menggunakan pendanaan jangka pendek yang 

tinggi maka dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan 

dan membuat perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya. 

Jika posisi keuangan debitur lemah, maka kreditur tidak akan 

memperpanjang pinjaman yang menandakan bahwa perusahaan 

tersebut mengalami kebangkrutan. 

        Menurut Hanafi (2004) hutang jangka panjang secara umum 

mempunyai tingkat bunga hutang yang lebih tinggi. Tetapi resiko hutang 

jangka panjang dari sudut pandang peminjam lebih kecil dibandingkan 

hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang mempunyai jangka waktu 

yang lebih lama, sehingga fleksibilitas peminjam semakin tinggi, dan 

kemungkinan tidak bisa mengembalikan pinjaman dalam panjang 

menjadi semakin kecil. 

        Perusahaan yang terlalu konservatif dengan mengandalkan hutang 

jangka panjang sering ditemukan mengalami kerugian kompetitif karena 

hutang jangka pendek secara konsisten lebih murah dibandingkan hutang 
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jangka panjang dan memiliki resiko kecil karena dana untuk 

pengembalian atau aktiva lancar tersedia. Kondisi spesifik perusahaan 

akan mempengaruhi keputusan terbaik bagi keberlangsungan masa depan 

perusahaan. Seperti halnya preferensi manajer, manajer yang optimis 

atau agresif kemungkinan akan cenderung memilih menggunakan hutang 

jangka pendek untuk mendapatkan keutungan dari tingkat bunga hutang 

yang kecil. Sementara manajer yang lebih konservatif akan cenderung 

memilih hutang jangka panjang untuk menghindari masalah pembaruan 

pinjaman potensial.  

Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan, namun keputusan akhir 

akan mencerminkan preferensi pribadi dan penilaian manajer terhadap 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2014).  

2.3 Struktur Modal 

        Menurut Weston dan Copeland (2009), struktur modal merupakan 

cerminan dari cara suatu organisasi atau perusahaan dalam mendanai aktivanya 

yang menjadi komposisi sumber modal perusahaan yang terdiri dari modal 

investor, pendanaan jangka panjang dan pendanaan jangka pendek. Sedangkan 

menurut Martono dan Harjito (2010), definisi Struktur modal yakni imbangan 

atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri.  Sehingga dapat 

diartikan bahwa struktur modal merupakan sumber pendanaan aktiva dalam 

membiayai hutang jangka panjang, modal investor, dan hutang jangka pendek. 

        Struktur modal berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan agar 

perusahaan dapat menjalankan aktivitas opersionalnya dengan mengutamakan 
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penggunaan sumber internal perusahaan. Namun, dengan semakin 

meningkatnya kegiatan perusahaan dalam memperluas dan mengembangkan 

perusahaan maka menggunakan pendanaan internal saja tidak akan cukup 

sehingga diperlukan pendanaan eksternal yang termasuk Hutang didalamnya. 

Penggunaan hutang juga perlu diimbangi dengan produktivitas yang baik agar 

perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan akibat jumlah hutang yang 

harus dibayar beserta bunganya yang melampaui jumlah laba yang diperoleh 

perusahaan.  

2.4 Teori Struktur Modal 

a. Teori Signaling dan Asimetri informasi 

        Menurut Brigham dan Houston (2014), MM berasumsi bahwa 

semua orang baik investor dan manajer memiliki informasi yang sama 

tentang prospek perusahaan. Hal ini disebut simetri informasi. namun 

sebenarnya manajer sering memiliki informasi jauh lebih baik 

dibandingkan investor (Asimetri Informasi) dan hal ini memiliki efek 

penting secara optimal terhadap struktur modal. 

        Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan 

menghindari untuk menjual saham dan sebagai gantinya 

meningkatkan tambahan modal yang dibutuhkan dengan 

menggunakan hutang yang dianggap memberikan isyarat positif 

kepada investor (Ross, 1997). Sedangkan perusahaan yang memiliki 

prospek yang tidak menguntungkan akan menerbitkan saham yang 

berdampak pada kerugian investor. 
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        Oleh karena itu, pengumuman penawaran saham umumnya 

dianggap sebagai sinyal negatif atau prospek perusahaan yang tidak 

menguntungkan dan menunjukkan bahwa ketika sebuah perusahaan 

mengumumkan penawaran saham maka cenderung menekan harga 

saham atau harga sahamnya menurun. Bahkan jika prospek 

perusahaan baik, perusahaan harus mempertahankan kapasitas 

pinjaman cadangan yang dapat digunakan dalam peluang investasi 

yang baik dimasa mendatang. Dengan demikian, investor akan 

menjadikan struktur modal perusahaan sebagai informasi dalam 

menilai tingkat leverage perusahaan untuk melihat kondisi ekonomi 

perusahaan karena terjadi asimetri informasi dimana manajer 

perusahaan lebih banyak memiliki informasi mengenai profitabilitas, 

prospek perusahaan, dan resiko perusahaan daripada investor. 

B. Penelitian Terdahulu 

        Addae et al (2013), meneliti tentang hubungan antara struktur modal dan 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Ghana selama periode lima tahun 

dari tahun 2005-2009 dengan alat analisisnya yaitu analisis regresi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara hutang jangka 

pendek terhadap profitabilitas dan pengaruh negatif antara hutang jangka 

panjang dan total hutang terhadap profitabilitas. 

        Gill et al (2011), meneliti tentang hubungan antara struktur modal dan 

profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek New York 

periode tiga tahun dar 2005-2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 
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hubungan positif antara hutang jangka pendek terhadap profitabilitas dan 

pengaruh negatif antara hutang jangka panjang dan total hutang terhadap 

profitabilitas. 

        Sufiyati (2017), meneliti tentang analisis pengaruh kebijakkan hutang 

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur dengan alat analisis yang 

digunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya bahwa hutang jangka 

panjang dan total hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan sedangkan hutang jangka pendek tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

        Rosalinawati dan Syafruddin (2015), meneliti tentang pengaruh struktur 

modal terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI dengan alat analisis 

yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya bahwa struktur 

modal dengan proxy hutang jangka panjang (LDA) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan  hutang jangka pendek (SDA) 

dan total hutang (TDA) berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

        Quang dan Xin (2014), meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikkan 

dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan Vietnam dengan alat 

analisis yang digunakan Multivariate Regression Model. Hasil penelitiannya 

bahwa struktur modal dengan proxy hutang jangka panjang (LDA), hutang 

jangka pendek (SDA), dan total hutang (TDA) berpengaruh negatif signifikan 

tehadap kinerja keuangan (ROA & ROE). 
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        Ediningsih, Nilmawati, dan Sukendro (2014), meneliti tentang hutang dan 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di luar sektor keuangan dengan alat 

analisis yang digunakan multiplied analysis linear regression. Hasil 

penelitiannya bahwa hutang jangka panjang (LDA) dan hutang jangka pendek 

(SDA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE sedangkan 

total hutang (DA) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. 

        Jati dan Sudaryanto (2016), meneliti tentang pengaruh hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang, dan total hutang terhadap ROA dan ROE 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2014 

dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 

penelitiannya bahwa hutang jangka pendek memilik pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap ROA maupun ROE. Hutang jangka panjang memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ROA maupun ROE. Total 

hutang pmemiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA namun total 

hutang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE.  

        Marchyta dan Astuti (2015), meneliti tentang analisis pengaruh struktur 

modal dan karakteristik perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan  

manufaktur dengan alat analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan 

data panel. Hasil penelitiannya bahwa total hutang (DTER) dan hutang jangka 

panjang (LTTA) berpengaruh negatif terhadap ROE, tetapi pengaruh keduanya 

tidak signifikan. Hutang jangka pendek (STTA) berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROE. 
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C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Hutang Jangka Panjang terhadap Kinerja Keuangan 

        Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan pada pihak 

lain, dalam hal ini pihak ekstenal yang memiliki jangka waktu lebih dari 

satu tahun. Hutang jangka panjang sendiri timbul karena perusahaan 

memerlukan pendanaan besar untuk aktivitas investasi seperti perluasan 

pabrik, tambahan perlengkapan, modal kerja, tanah dan beberapa investasi 

jangka panjang lainnya. 

        Alasan penambahan modal pada hutang jangka panjang tidak berbeda 

seperti penambahan hutang pada akun hutang jangka pendek, karena 

kegunaan hutang jangka pendek dan jangka panjang sama-sama digunakan 

untuk kepentingan pertumbuhan perusahaan. Bedanya adalah hutang jangka 

pendek digunakan untuk kepentingan menambahakan modal operasional 

yang hasilnya bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek karena kurun 

waktu penggunaanya kurang dari satu tahun, sedangkan hutang jangka 

Panjang digunakan untuk aktivitas investasi yang sifatnya jangka panjang.    

        Kasmir (2016) juga menjelaskan hal yang serupa yaitu perusahaan 

yang sedang bertumbuh akan membutuhkan hutang untuk membiayai 

pertumbuhanya. Namun hutang jangka panjang yang dilakukan untuk 

investasi jangka panjang memiliki kemungkinan yang kecil menghasilkan 

laba dalam jangka waktu pendek (pada tahun saat transaksi hutang atau 

pembiayaan dilakukan), sebaliknya kewajiban perusahaan berupa bunga 

hutang harus langsung dibayarkan oleh perusahaan.  
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        Berdasarkan fakta tersebut tingginya hutang jangka panjang 

perusahaan akan menyebabkan turunnya profitabilitas perusahaan dan 

berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan pada tahun 

tersebut karena tambahan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan 

kepada kreditor. 

        Pendapat diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Addae et All (2011) dan Ediningsih, dkk (2014) yang menyatakan hutang 

jangka panjang berpegaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan teori, pendapat dan penelitian diatas maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Hutang jangka panjang (LTD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

2. Pengaruh Hutang Jangka Pendek terhadap Kinerja Keuangan  

               Hutang jangka pendek menurut Hanafi (2010) merupakan pengorbanan 

ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang akibat transaksi atau 

aktiva masa lalu. Hutang jangka pendek muncul karena penundaan untuk 

barang dan jasa (hutang dagang) yang telah diterima perusahaan. menurut 

Munawir (2005) hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang 

pembayarannya dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan 

aktiva lancar. Riyanto (2008) menjelaskan penggunaan hutang lancar 

digunakan untuk menambah aktiva lancar, sebaliknya semakin besar aktiva 

lancar akan memudahkan perusahaan dalam melunasi hutang jangka  

pendeknya (rasio likuiditas). 
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               Keterangan diatas sesuai dengan pendekatan Moderat atau Self-

Liquidating menurut Brigham dan Huston (2014) yang menjelaskan 

tingginya hutang jangka pendek dimungkinkan terjadi karena meningkatnya 

kebutuhan terkait aktiva lancar perusahaan, kebutuhan aktiva lancar dalam 

hal ini adalah tingginya modal yang harus dikeluarkan untuk aktivitas 

produksi ataupun kebutuhan investasi jangka pendek. Tingginya kebutuhan 

aktiva lancar perusahaan tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya 

penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya penjualan akan berpengaruh 

langsung terhadap laba yang diterima perusahaan dan berdampak 

meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. 

             Pendapat diatas juga sesuai dengan signaling theory yang menjelaskan 

bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang bagus atau memiliki 

potensi keuntungan yang baik akan lebih suka menggunakan hutang dari 

pada menerbitkan saham baru untuk membiayai pertumbuhan dan 

kebutuhan modalnya tersebut.    

             Berdasarkan fakta dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar hutang jangka pendek semakin besar potensi kinerja keuangan 

perusahaan berupa profitabilitas karena bertambahnya modal yang dapat 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.  

        Penelitian yang dilakukan Abor J (2005) dan Addae et al (2013) juga 

mendukung pendapat dan teori diatas dan menemukan bahwa hutang jangka 
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pendek berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Hutang jangka pendek (STD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan  

3. Pengaruh Total Hutang terhadap Kinerja Keuangan 

        Peningkatan total hutang disebabkan oleh meningkatnya baik salah 

satu item total hutang antara lain hutang jangka panjang ataupun hutang 

jangka pendek, dapat juga disebabkan oleh peningkatan kedua elemen 

tersebut secara bersamaan, Penggunaan hutang yang terlalu tinggi dirasa 

akan terlalu beresiko bagi perusahaan. Karena semakian tinggi hutang 

perusahaan berbanding lurus dengan tingginya bunga hutang tanpa 

mempertimbangkan pendapatan perusahaan. 

        Selain itu Sheikh dan Wang (2013) dalam penelitianya juga 

mengutarakan tingginya hutang perusahaan akan membatasi ruang gerak 

manajemen perusahaan. Keterbatasan ini akan mempengaruhi kineja 

karyawan dan manajemen sehingga bukanya meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan justru menurunkan profitabilitas perusahaan. 

Prosentase hutang yang lebih besar dari ekuitas perusahaan juga akan 

menyebabkan laba yang dapat diterima pemegang ekuitas semakin kecil 

meskipun penjualan perusahaan ataupun laba kotor perusahaan meningkat. 

Hal ini karena beban bunga yang terlalu besar sehingga akan memotong 

sebagian besar laba operasi perusahaan.  
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        Kasmir (2010) juga menyatakan hal yang sama dimana ia menyebutkan 

semakin besar hutang akan menyebabkan semakin besar kewajiban 

perusahaan sehingga dapat memotong laba perusahaan itu sendiri. Selain 

itu, seperti hal nya hutang jangka panjang, total hutang merupakan sejumlah 

dana perusahaan yang digunakan untuk menambah modal perusahaan dan 

akan digunakan untuk aktivitas opersional maupun investasi dan akan 

dikembalikan dengan syarat-syarat tertentu. Total hutang yang juga 

merupakan gabungan dari hutang jangka panjang dan jangka pendek tidak 

akan mendapatkan laba dalam waktu dekat melainkan dalam jangka 

panjang, mengingat salah satu komponen dari total hutang adalah hutang 

jangka panjang yang cenderung menghasilkan (laba) dalam jangka waktu 

panjang sementara kewajiban perusahaan berupa bunga harus mulai 

dibayarkan pada tahun ataupun bulan saat hutang dilakukan. Sehingga 

semakin tinggi modal perusahaan yang bersumber dari hutang diharapkan 

akan meningkatkan laba perusahaan, namun peningkatan laba ini tidak akan 

dirasakan dalam jangka pendek. Kondisi ini membuat semakin tinggi total 

hutang perusahaan akan menimbulkan semakin rendahnya laba perusahaan 

dan berperpengaruh pada penurunan kinerja keuangan perusahaan pada 

tahun tersebut.  

        Pendapat-pendapat diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Purwitasari dan Septiani (2013) didukung oleh Ediningsih, dkk (2014) 

yang menyatakan total hutang berpengaruh negatif terhadap kinerja 
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keuangan perusahaan. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H3: Total Hutang (TD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 
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D. Model Penelitian 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 
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