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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009, No. 7) laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Sedangkan menurut (PSAK, 2009, No. 8) laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, 

laporan laba-rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama 

periode, catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal 

periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan pada hakekatnya merupakan alat komunikasi. Artinya laporan 

keuangan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi laporan keuangan dari 

perusahaan dan kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut kepada para pihak-pihak 

yang berkepentingan sehingga manajemen mendapatkan informasi yang 

bermanfaat (Munawir, 2008). 
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Menurut Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah 

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam 

suatu periode tertentu. 

 Menurut UU No. 8 Tahun 1995 yang telah diperbaharui pada tahun 1996 

tentang pasar modal, perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan 

secara berkala kepada BAPEPAM LK. Pelaporan dan publikasi laporan keuangan 

tahunan yang diaudit dan laporan tengah tahunan yang tidak diaudit adalah 

bersifat sukarela.  

2.1.2 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Para pemakai laporan 

keuangan terdiri dari (PSAK, 2009): 

1. Investor  

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menanam atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

kepada informasi mengenai stabilitas, profitabilitas serta informasi yang 

memungkinkan mereka menilai kemampuannya dalam memberikan balas 

jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.  
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3. Masyarakat  

Perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada 

perekonomian nasional. Laporan keuangan membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitasnya. 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap laporan keuangan yang dibuat mempunyai tujuan tertentu. 

Secara umum laporan keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu 

maupun pada periode tertentu. Tujuan laporan keuangan disusun guna 

memenuhi kepentingan terhadap perusahaan, sehingga laporan keuangan 

dapat memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.Tujuan 

pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2012:10) 

adalah: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki  perusahaan pada saat ini 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu 

3. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan 
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5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode 

6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:66) pengertian analisis laporan keuangan 

adalah Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar sehingga akan 

terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan 

agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil 

operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari 

hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu 

laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-

rasio laporan keuangan, dengan melakukananalisis terhadap rasio-rasio 

keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil. 

2.1.5 Pengertian dan Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:128), Rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 



12 

 

 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau 

antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. 

Adapun jenis-jenis rasio keuangan adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 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 terlihat perkembangan 

likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu Kasmir (2012:130). 

Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain : 

1. Current Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan mengunakan aktiva 

lancar. 

2. Cash Ratio,rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban finansial jangka pendek dengan mengunakan kas yang tersedia 

dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. 

3. Quick Ratio atau Acid Test Ratio,rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan 

mengunakan aktiva lancar yang lebih likuid (Liquid Assets). 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas (activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 
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Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

(efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan Kasmir (2012:172). 

Ada beberapa jenis rasio aktivitas antara lain: 

1. Total Assets Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva 

terhadap penjualan. 

2. Working Capital Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran modal 

kerja bersih (Aktiva Lancar-Hutang Lancar) terhadap penjualan selama suatu 

periode siklus kas dari perusahaan. 

3. Fixed Assets Turn Over,Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar 

tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang 

dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. 

4. Inventory Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan 

perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. 

5. Average Collection Period Ratio, rasio untuk mengukur  berapa lama waktu 

yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari 

konsumen.  

6. Receivable Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran piutang 

dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya berapa 

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-rasio-solvabilitas-jenis.html
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kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

Kasmir (2012:132). 

Ada beberapa jenis rasio Solvabilitas antara lain : 

1. Total Debt to Assets Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. 

2. Total Debt to Equity Ratio, rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity. 

4. Rasio profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan 

rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan Kasmir (2012:132). 

Ada beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain : 

1. Gross Profit Margin, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba kotor dari penjualan. 

2. Operating Income Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. 

3. Net Profit Margin, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba bersih dari penjualan. 

4. Earning Power of Total Investment, rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam 
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keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan 

pemegang saham. 

5. Rate of Return Investment (ROI) atau Net Earning Power Ratio, rasio untuk 

mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan pendapatan bersih. 

6. Return on Equity (ROE), rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk 

menghasilkan pendapatan bersih. 

7. Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners, rasio untuk 

mengukur kemampuan modal sendiri diinvestasikan dalam menghasilkan 

pendapatan bagi pemegang saham. 

A. Pengertian Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (Prihadi, 2010). 

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dapat 

menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Kasmir (2015:133) rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan.  

B. Ukuran Profitabilitas  

Kasmir (2015:133) berpendapat semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, 

semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Artinya pengetahuan tentang kondisi 

dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Profitabilitas 

dapat diukur dengan rasio berikut:  

1. Return On Assets (ROA)  
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Menurut Hanafi dan Halim (2012:81) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA 

juga sering disebut juga sebagai ROI (Return On Investment). Menurut Kasmir 

(2015) semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula 

sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan operasi perusahaan. 

2. Return On Equity (ROE)  

Menurut Hanafi dan Halim (2012:81) rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Kasmir 

(2015:204) menyatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atau return on equity 

atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri.  

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio 

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

sebaliknya. 

3. Net Profit Margin (NPM)  

Menurut Kasmir (2015:200) margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan.  

4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share)  

Kasmir (2015:207) menyatakan bahwa rasio laba per lembar saham atau 

disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.  
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5. Leverage  

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Harahap (2013:106), leverage adalah 

rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, 

rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak 

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.Rasio 

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang 

(Fahmi, 2013:127).Leverage penelitian ini diukur dengan Debt to Equity Ratio 

(DER). rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal 

dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal 

sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur financial leverage dari suatu 

perusahaan.  

Menurut Kasmir (2010:77) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio 

hutang (leverage) yakni :  

a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor).  

b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).  

c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal.  

d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva.  
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f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.  

Variabel pembentuk leverage terdiri dari 2, yaitu utang dan modal. 

Menurut Munawir (2010:108), utang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dapat 

dibedakan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang.  

1) Utang Lancar, adalah utang yang pelunasan atau pembayarannya akan 

dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar meliputi:  

a. Utang dagang  

b. Utang wesel  

c. Utang pajak  

d. Biaya yang masih harus dibayar  

e. Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo  

f. Penghasilan yang diterima di muka  

2) Utang Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak 

tanggal neraca). Utang jangka panjang meliputi :  

a. Utang obligasi  

b. Utang hipotik  
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c. Pinjaman jangka panjang yang lain  

A. Macam-macam Leverage  

Macam-macam leverage terdiri dari :  

(1) Leverage Operasi (Operating Leverage) adalah pembiayaan tetap perusahaan 

di dalam arus pendapatan perusahaan.  

(2) Leverage Keuangan (Financial Leverage) adalah penggunaan dana dengan 

beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar 

pendapatan per lembar saham (earning per share, EPS).  

(3) Leverage Total (Total Leverage) atau sering disebut leverage kombinasi 

merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage 

keuangan.  

(4) Operating Leverage Apabila perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau 

biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan menggunakan leverage.  

(5) Leverage kombinasi (Combined Leverage ) terjadi apabila perusahaan 

memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya 

untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. 

6. Likuiditas  

Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan 

ditunjukkan oleh besar kecilnya aset lancar yaitu aset yang mudah untuk diubah 

menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan. Menurut 

Kasmir (2012:199) mendefinisikan likuiditas sebagai berikut: “Likuiditas adalah 

rasio untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak 

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

perusahaan)”.  

Menurut Kasmir (2012:199) likuiditas yang dapat digunakan perusahaan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah 

Rasio Lancar (Current Ratio).“Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

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”. Semakin tinggi angka risiko likuiditas maka 

semakin likuid bank tersebut.Menurut Kasmir (2012:129) mendefinisikan 

likuiditas sebagai berikut: “Likuiditas adalah rasio untuk menunjukkan atau 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah 

jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan 

usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan)”, dan disebabkan oleh 

dua faktor yaitu:  

1. Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama 

sekali.  

2. Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo 

perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga 

harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya 

seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual 

sediaan atau aktiva lainnya).  
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a. Tujuan dan manfaat likuiditas  

Menurut Kasmir (2012:202):  

(1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.  

(2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar secara keseluruhan.  

(3) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.  

(4) Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan.  

(5) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

7. Ukuran Perusahaan  

Menurut Fahmi (2013:96), semakin baik kualitas laporan keuangan yang 

disajikan maka akan semakin menyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja 

keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis tentunya pihak-pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan 

perusahaan.  

Menurut Sawir (2007) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari 

struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda:  

1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi 
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maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari 

penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika 

penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin 

kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga 

sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return 

lebih tinggi secara signifikan.  

2. ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak 

keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari 

berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih 

menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin 

besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan 

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi 

kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang.  

3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada 

akhirnya,ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang 

mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti 

perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan 

rencana keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka 

menjadi suatu sistem manajemen.  

A. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran perusahaan :  

(1) Besarnya total aktiva 

(2) Besarnya hasil penjualan 
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(3) Besarnya kapitalisasi pasar.  

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk 

mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh 

pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industry. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang 

operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal 

asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Halim, 2007:42).  

8. Aktivitas  

Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

(efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 2015).  

A. Ukuran Rasio Aktivitas  

Secara umum apabila seluruh rasio aktivitas yang ada digunakan, akan 

mampu memperlihatkan efektivitas perusahaan secara maksimal, jika 

dibandingkan dengan penggunaan hanya sebagian saja (Kasmir, 2015). Adapun 

jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan, yaitu:  

1. Perputaran Piutang (Receivable Turnover)  
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Menurut Kasmir (2015:176), perputaran piutang merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode 

atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.  

2. Perputaran Sediaan (Inventory Turnover)  

Menurut Kasmir (2015:180) perputaran sediaan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan 

(inventory) ini berputar dalam suatu periode.  

3.Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover)  

Menurut Kasmir (2015:182) perputaran modal kerja atau working capital 

turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan 

modal kerja perusahaan selama periode tertentu.  

4.Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover)  

Menurut Hanafi dan Halim (2012:78) rasio ini mengukur sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang 

dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva 

tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva 

tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa 

industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang 

kecil, rasio ini barangkali relatif tidak begitu penting untuk diperhatikan (Hanafi 

dan Halim, 2012).  

5. Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turnover)  
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Menurut Hanafi dan Halim (2012) perputaran total aktiva (total assets 

turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

penggunaan total aktiva. 

2.1.6 Agency Theory 

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan 

agent. Menurut Pakarinti (2012), inti dari hubungan keagenan adalah adanya 

pemisahan antara kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian 

(agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan kewenangan 

kepada agen dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor 

mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan 

tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan 

dan kemakmuran investor. 

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-

pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal 

menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, 

sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para 

manajer. Dengan demikian muncul konflik kepentingan antara pemilik 

(investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk 

memaksimumkan return dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan 

manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk 

memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan 

manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan 

tersebut. 
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Jadi, inti dari hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana 

satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada 

agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

Elemen kunci dalam teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen 

memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Teori agensi mengasumsikan 

bahwa prinsipal dan agen bertindak untuk kepentingan mereka masing-

masingtujuan atau kepentingan yang berbeda antara agen dan principal 

menyebabkan agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi 

keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi 

seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan 

klub dan jam kerja yang fleksibel. Selain itu prinsipal juga diasumsikan hanya 

tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di 

perusahaan tersebut (Adhi,2012).  

 

2.2 Pandangan Islam Terhadap Penelitian 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri secara 

efektif dan efisien dari aktivitas operasinya. Dalam penelitian ini profitabilitas 

diukur menggunakan ROA. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemempuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari sisi 
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tingkat perputaran aktiva yang digunakan. ROA yang tinggi menunjukkan 

efisiensi manajemen suatu perusahaan. 

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, 

، فأحُاوا َزبح الزبح لُس له حّد ، فإوه ِمه ِرسق هللا عش وجل ، وهللا تعالً قد َسىق الزسق الكثُز لإلوسان 

اإلوسان فٍ العشزة مائة أو أكثز ؛ َكىن قد اشتزي الشٍء بِشمه فُه الزخص ثم تزتفع األسعار فُزبح 

كثُزا ، كما أن األمز كذلك َكىن بالعكس ، قد َشتزَها فٍ سمه الغالء وتزخص رخًصا كثُزا ، فال حّد 

 .للزبح الذٌ َجىس لإلوسان أن َزبحه

Keutungan, tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rizki Allah. Terkadang 

Allah menggelontorkan banyak rizki kepada manusia.Sehinga kadang ada orang 

yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli 

barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa 

mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika 

harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak 

ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. 

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Ratnasari dan budiyanto(2016) yang meneliti tentang pengaruh leverage, 

likuiditas, ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

otomotif di BEI. Hasil pengujian kelayakan model menunjukan bahwa 

model dinyatakan layak sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, Likuiditas berpengaruh tidak 
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signifikan terhadap profitabilitas, demikian juga ukuran perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Rusmawati Dj (2016) yang meneliti tentang  pengaruh ukuran perusahaan, 

struktur hutang, dan umur perusahaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan food & beverages di bursa efek indonesia tahun 2012-2014.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan food & beverages, 

Sedangkan variabel yang berpengaruh positf adalah Ukuran perusahaan 

dan Umur Perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan food & 

beverages. 

3. Dewi dan Djawo(2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan air minum kemasan di BEI.  

Berdasarkan uji kelayakan model regresi yang dihasilkan layak dan dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian uji t 

menunjukan bahwa Hutang Jangka Pendek dan Modal Sendiri 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan Hutang Jangka Panjang 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Berdasarkan hasil Uji Koefisien 

Determinasi Parsial variabel yang paling dominan terhadap Profitabilitas 

adalah Modal Sendiri karena nilai r2 paling besar diantara variabel bebas 

lainnya. 

4. Sefiani dan Sitohang(2015) yang meneliti tentang  pengaruh current ratio, 

total asset turn over, dan umur perusahaan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui 
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bahwa variable Total Asset Turn Over tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, sedangkan Current Ratio dan Umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Rifai, Ariati, Maghdalena(2015) pengaruh ukuran perusahaan, struktur 

modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas studi pada 

perusahaan manufaktur di bei tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas studi pada perusahaan 

manufaktur, dan struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

studi pada perusahaan manufaktur. 

6. Fatima anum dan muhammad basri meneliti tentang analisis pengaruh 

rasio aktivitas terhadap Profitabilitas pada pt. Barata Indonesia (persero) 

uum medan, Hasil temuan diperoleh bahwa faktor-faktor lain yang lebih 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (gross profit margin) yang 

merupakan variabellain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain jumlah danharga unit yang dijual (penjualan), harga pokok 

penjualan, likuiditas danproduktivitas tenaga kerja. 

 

7. Putra Dan Badjra (2015) yang meneliti tentang pengaruh leverage, 

pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian dengan analisis linier berganda menemukan bahwa 

leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, 
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sedangkan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

 

8. Amrita Maulidia Rahmah, Wayan Cipta, Fridayana Yudiaatmaja (2016) 

yang meneliti tentang  pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas 

terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa 

efek indonesia periode 2012-2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

(1) ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari Likuiditas 

(X1), Solvabilitas (X2), dan Aktivitas (X3) terhadap Profitabilitas (Y) 

Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan (2) Ada 

pengaruh positif dan signifikan secara parsial Likuiditas (X1), Aktivitas 

(X3) terhadap Profitabilitas, sedangkan Solvabilitas (X2) berpengaruh 

negatif dan signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

9. Febria (2015) yang meneliti tentang pengaruh leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap profitabilitas (studi empiris pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di bei) (studi empiris pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di bei). Berdasarkan hasil analisis 

regresi berganda dengan tingkat signifikansi 0,05 maka hasil penelitian ini 

menyimpulkan: 1) Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. 

10. Putri, safitri, wijaya (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Perputaran Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara 
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parsial variabel leverage, ukuran perusahaan, perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel likuiditas 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara Simultan variabel leverage, 

ukuran perusahaan, perputaran modal kerja, dan likuiditas berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan  penelitian  terdahulu 

 

No Peneliti Judul  Penelitian Publikasi Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

  1 Linda ratnasari 

dan Budiyanto 

(2015) 

pengaruh leverage, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas pada 

perusahaan 

otomotif di BEI 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen : 

Volume 5, 

Nomor 6, 

Juni 2016 

Independen: 

-leverage 

-likuiditas 

-ukuran 

perusahaan 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda  

Hasil pengujian kelayakan 

model menunjukan bahwa 

model dinyatakan layak 

sehingga pengujian hipotesis 

dapat dilakukan. Hasil 

pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa Leverage 

berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap profitabilitas, 

Likuiditas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

profitabilitas, demikian juga 

ukuran perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

  2 Yunni 

Rusmawati Dj 

(2015) 

pengaruh ukuran 

perusahaan, 

struktur hutang, 

dan umur 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas pada 

perusahaan food & 

beverages di bursa 

Volume I 

No.2, Juni 

2016 

Independen : 

-ukuran 

perusahaan 

-struktur hutang 

-umur 

perusahaan 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas pada perusahaan 

food & beverages, Sedangkan 

variabel yang berpengaruh 

positf adalah Ukuran 

perusahaan dan Umur 

Perusahaan terhadap 
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efek indonesia 

tahun 2012-2014. 

profitabilitas pada perusahaan 

food & beverages. 

 

 3 Lianna Dewi  

Djawoto (2015) 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

profitabilitas pada 

perusahaan air 

minum kemasan di 

BEI 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen 

Volume 4, 

Nomor 4, 

April 2015 

Independen : 

-hutang 

-modal sendiri  

Dependen : 

Profitabilitas 

Regresi 

berganda 

Berdasarkan hasil pengujian uji 

t menunjukan bahwa Hutang 

Jangka Pendek dan Modal 

Sendiri berpengaruh terhadap 

profitabilitas, sedangkan 

Hutang Jangka Panjang tidak 

berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. Berdasarkan 

hasil Uji Koefisien 

Determinasi Parsial variabel 

yang paling dominan terhadap 

Profitabilitas adalah Modal 

Sendiri karena nilai r2 paling 

besar diantara variabel bebas 

lainnya. 

 

 4 Claudia Yuke 

Kartika Sefiani   

dan Sonang 

Sitohang (2015) 

pengaruh current 

ratio, total asset 

turn over, dan 

umur perusahaan 

terhadap 

profitabilitas 

E-Jurnal 

Akuntansi , 

vol.2  

No.2 

2015 

Independen : 

-current ratio 

-total asset turn 

over 

-umur 

perusahaan 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda 

Berdasarkan analisis hasil 

penelitian dan pembahasan 

dapat diketahui bahwa variable 

Total Asset Turn Over tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada 

perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan Current Ratio dan 

Umur perusahaan berpengaruh 
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signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan 

Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 5 Moh. Rifai1), 

Rina Arifati, 

SE, M.Si, 

Akt2), Maria 

Magdalena M., 

SE, MM3)  

(2015) 

pengaruh ukuran 

perusahaan, 

struktur modal  

dan pertumbuhan 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas  

studi pada 

perusahaan 

manufaktur di bei 

tahun 2010-2012 

Jurnal 

akuntansi,  

Vol. 1 

No. 1 

2015 

Independen : 

-ukuran 

perusahaan 

-struktur modal 

-pertumbuhan 

perusahaan 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas studi 

pada perusahaan manufaktur, 

dan struktur modal 

berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas studi pada 

perusahaan manufaktur. 

 

  6 Fatima Anum 

Muhammad 

Basri (2014) 

Analisis pengaruh 

rasio aktivitas 

terhadap 

Profitabilitas pada 

pt. Barata 

indonesia 

(persero) uum 

medan 

Jurnal riset 

akuntansi 

dan bisnis 

Volume 14 

no.2 / 

september 

2014 

Independen : 

-aktivitas 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda 

Hasil temuan diperoleh bahwa 

faktor-faktor lain yang lebih 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (gross 

profit margin) yang merupakan 

variabellain diluar variabel 

yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain 

jumlah danharga unit yang 

dijual (penjualan), harga pokok 

penjualan, likuiditas 

danproduktivitas tenaga kerja. 
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  7 A.A. Wela 

Yulia Putra1  

dan Ida Bagus 

Badjra2 (2015) 

Pengaruh leverage, 

pertumbuhan 

penjualan dan 

ukuran perusahaan 

terhadap 

profitabilitas 

E-Jurnal 

Manajemen 

Unud, Vol. 4, 

No. 7, 2015 : 

2052-2067 

Independen : 

-leverage 

-pertumbuhan 

penjualan 

Ukuran 

perusahaan 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

 Hasil penelitian dengan 

analisis linier berganda 

menemukan bahwa leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan 

pertumbuhan penjualan dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

  8  Amrita 

Maulidia 

Rahmah1, 

Wayan Cipta1, 

Fridayana 

Yudiaatmaja2 

(2016) 

Pengaruh 

likuiditas, 

solvabilitas, dan 

aktivitas  

Terhadap 

profitabilitas pada 

perusahaan  

Otomotif yang 

terdaftar di bursa 

efek  

Indonesia periode 

2012-2014 

e-Journal 

Bisma 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

Jurusan 

Manajemen 

(Volume 4 

Tahun 2016) 

Independen : 

-Likuiditas 

- Solvabilitas 

-Aktivitas  

 

Dependen : 

-Profitabilitas 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, (1) ada pengaruh 

positif dan signifikan secara 

simultan dari Likuiditas (X1), 

Solvabilitas (X2), dan 

Aktivitas (X3) terhadap 

Profitabilitas (Y) Perusahaan 

Otomotif yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, dan (2) 

Ada pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial 

Likuiditas (X1), Aktivitas (X3) 

terhadap Profitabilitas, 

sedangkan Solvabilitas (X2) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan secara parsial 

terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan Otomotif yang 

Terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia.   

  9 Ririind Lahmi 

Febria (2015) 

Pengaruh Leverage 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas 

(Study Empiris 

pada Perusahaan 

Property dan Real 

Estate yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Jurnal ilmiah 

Vol.8 

No. 2 

2015 

Independen : 

-leverage 

-ukuran 

perusahaan 

 

Dependen : 

profitabilitas 

Regresi 

berganda 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi berganda dengan 

tingkat signifikansi 0,05 maka 

hasil penelitian ini 

menyimpulkan: 1) Leverage 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas. 

 

 10 Novita Sari 

Putri H*1, 

Ervita Safitri2, 

Trisnadi Wijaya 

(2015) 

Pengaruh 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Perputaran Modal 

Kerja dan 

Likuiditas 

Terhadap 

Profitabilitas 

E-jurnal 

Vol.1 

No. 2 

2015 

Independen : 

-leverage 

-ukurab 

perusahaan 

-modal kerja 

-likuiditas 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi 

berganda  

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah secara 

parsial variabel leverage, 

ukuran perusahaan, perputaran 

modal kerja tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

Sedangkan variabel likuiditas 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Secara Simultan 

variabel leverage, ukuran 

perusahaan, perputaran modal 

kerja, dan likuiditas 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 
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Penelitian yang dilakukan sekarang 

No  Judul  Penulis  Variabel  Alat uji 

   

1 

Pengaruh Leverage, 

Likuiditas, Ukuran 

perusahaan, Dan 

Aktivitas Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan 

Otomotif Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2014-2016 

 

Selvi Etria 

Nelsi 

(2017) 

Independen : 

-leverage 

-likuiditas 

-ukuran 

perusahaan 

-aktivitas 

 

Dependen : 

Profitabilitas  

Regresi berganda 

(SPSS) 

 

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Ratnasari dan budiyanto(2016) yang 

meneliti tentang pengaruh leverage, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan otomotif di BEI. Sehingga penelitian yang 

dilakukan oleh Ratnasari dan budiyanto (2016) dijadikan replikasi dalam 

penelitian ini.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

sama-sama meneliti tentang profitabilias dengan menggunakan regresi linear 

berganda. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal : (1) terdapat satu variabel 

tambahan yaitu rasio Aktivita, dengan memakai Total Asset Turn Over, dimana 

rasio Aktivitas ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas (2) sample peneltian 

diambil dari perusahaan otomotif dibursa efek indonesia periode 2014-2016. 

Secara umum apabila seluruh rasio aktivitas yang ada digunakan, akan mampu 

memperlihatkan efektivitas terhadap profitabilitas perusahaan secara maksimal, 

jika dibandingkan dengan penggunaan hanya sebagian saja (Kasmir, 2015) .  
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Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang tergolong dalam rasio 

aktivitas. Rasio aktivitas atau dikenal dengan juga dengan rasio efisiensi 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset-asetnya (Harjito dan Martono, 2014: 53). Rasio ini 

menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan sampai sejauh 

mana kemampuan semua aktiva dapat menghasilkan penjualan (Harahap, 2004: 

309). Semakin tinggi perputaran aktiva yang dihasilkan perusahaan, maka akan 

semakin efektif tingkat penggunaan aktiva tersebut dalam menghasilkan total 

penjualan bersih. Apabila rasio yang dihasilkan rendah, merupakan indikasi 

bahwa perusahaan tidak menggunakan aktivanya dengan efektif dalam 

menghasilkan penjualan bersih. Apabila hal itu terjadi, maka perusahaan harus 

meningkatkan penjualannya, menjual beberapa aset, atau melakukan kombinasi 

keduanya. 

 

2.4  Kerangka Penelitian 

Profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam 

penelitian ini menggunakan variabel leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

aktivitas sebagai variabel bebas. Untuk variabel terikat menggunakan 

profitabilitas (ROA). Sehingga rerangka konseptual penelitian ini digambarkan 

pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai beikut : 

Variabel Independen     Variabel Dependen  

 

 

      H1 

          H2 

 

            H3 

            H4 

 

      H5 

 

 

 

 

Sumber : Ratnasari dan budiyanto 

2.5 Hipotesis penelitian  

2.5.1  Pengaruh Debt To Equity Ratio terhadap Profitabilitas 

Menurut Suad Husnan (2008) Ada dua tipe leverage, yaitu operating leverage 

dan financial leverage. Financial leverage diukur dengan persentase dari total 

hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga Debt to 

Leverage(X1) 

(Debt To Equity Ratio) 

Likuiditas(X2) 

(Current Ratio) 

Ukuran Perusahaan(X3) 

(Ln Total Asset) 

Aktivitas(X4) 

(Total Asset Turn Over) 

Profitabilitas (Y) 

(Return On Asset) 
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Equity Ratio (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Dari 

penelitian Linda ratnasari dan Budiyanto menemukan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di BEI. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut : 

Ha1 : Diduga Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 

2.5.2 Pengaruh Current Ratio terhadap Profitabilitas  

Likuiditas  mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan (Kasmir, 2015: 134). Nilai Current Ratio (CR) yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penempatan dana yang besar pada 

sisi aktiva lancar. Penempatan dana yang besar pada aktiva lancar bisa 

menyebabkan likuiditas perusahaan semakin membaik. Apabila likuiditas 

perusahaan membaik tentunya akan berdampak pada semakin meningkatnya 

profitabilitas perusahaan tersebut. Novita, (2015) menyatakan bahwa CR memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas, 

dapat ditarik hipotesis: 

Ha2 : Diduga Current Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 
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2.5.3 Pengaruh Ln Total Asset terhadap Profitabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima, artinya ada pengaruh 

yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas secara parsial. 

Adanya pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin 

besar nilai ukuran perusahaan dapat menjelaskan dan memprediksi peningkatan 

profitabilitas. Sebaliknya, semakin redah nilai ukuran perusahaan dapat 

menjelaskan dan memprediksi penurunan profitabilitas. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan yang dilakukan oleh David Sukardi Kodrat (2009) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

Ha3 : Diduga Ln Total Asset berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI. 

2.5.4 Pengaruh Total Asset Turn Over berhadap Profitabilitas  

Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung efektifitas 

perusahaan dalam mengelola asetnya (Prihadi, 2012). Semakin tinggi Total Asset 

Turn Over (TATO) maka menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan bersih. Penjualan yang 

meningkat akan berdampak pada meningkatnya juga profitabilitas sebuah 

perusahaan. Afriyanti, (2011) menyatakan bahwa TATO memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik 

hipotesis:  

Ha4 : Diduga Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap Profitabilitas 

pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 


