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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pecking Order Theory 

Teori Pecking order merupakan suatu urutan keputusan pendanaan dimana 

para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian 

hutang, dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir. Packing order theory 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi dalam memilih 

sumber pendanaan (Supardi, 2016_). Perusahaan-perusahaan yang profitable 

umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut disebabkan perusahaan 

memerlukan external financing yang sedikit. 

Perusahaan-perusahaan yang kurang profitable cenderung mempunyai hutang 

yang lebih besar karena alasan dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan 

karena hutang merupakan sumber eksternal yang disukai. Dana eksternal lebih 

disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena pertimbangan biaya 

emisi hutang jangka panjang yang lebih murah dibanding dengan biaya emisi saham. 

2.2. Pendekatan Du pont 

Sudana (2011: 24) menjelaskan bahwa Du Pont Analysis adalah suatu analisis 

yang memperlihatkan bagaimana utang, perputaran aktiva dan margin 

dikombinasikan untuk menentukan Return On Equity (ROE). Du Pont System 

menjelaskan keterakitan ROE dan ROA dengan berbagai rasio keuangan lainnya. 

Sistem yang dikembangkan oleh Du Pont ini sangat bermanfaat karena dapat 

memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan, dan faktor-faktor 
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yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut, sebagaimana tampak 

pada bagan dibawah : 

Gambar 2.1 

DuPont Chart 

 

Bagian kiri dari grafik menentukan profit margin atas penjualan yang 

dilakukan perusahaan. Berbagai biaya didaftar dan membentuk total cost. Jika 

penjualan dikurangi total cost akan menghasilkan net income. Jika net income dibagi 

sales maka akan didapatkan profit  margin. Bagaian kanan  dari grafik adalah 

berbagai aktiva, yang jika dijumlahkan akan diperoleh total aktiva. Jika penjualan 

dibagi total aktiva, akan diperoleh total asset turnover. Jika profit margin dikalikan 

total asset turnover maka akan menghasilkan return on asset (ROA). 

Secara matematis dapat dirumuskan dalam DuPont equiation sebagai berikut: 

ROA = net profit margin x total assets turnover 

Jika ROA dikalikan rasio total assets to equity (equity multiplier), akan 

menghasilkan return on equity (ROE). 

ROE = ROA x Equity multiplier 
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Atau : 

ROE = (Net profit margin)x (Total asset turnover) x (Equity multiplier) 

Keterangan : 

1. Profit margin memperlihatkan pengawasan terhadap biaya 

2. Total assets turnover memperlihatkan efektivitas penggunaan aktiva 

3. Equity multiplier memperlihatkan efektivitas penggunaan utang 

Dengan menggunakan bagan DuPont, analisis laporan keuangan bisa 

mengintegrasikan berbagai macam rasio keuangan dan mengetahui bagaimana 

keterkaitan masing-masing rasio keuangan perusahaan. Di samping itu, dari bagan 

Du Pont juga dapat diperoleh informasi terperinci tentang rasio-rasio keuangan yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga pihak manajemen dapat melakukan 

pengendalian secara lebioh akurat. 

Pertimbangan sebuah contoh ROA suatu perusahaan mengalami penurunan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak manajemen perusahaan tentu ingin tahu lebih 

jauh apa yang menyebabkan terjadinya penurunan ROA tersebut. Dengan 

menggunakan bagan Du Pont, pihak manajemen meneliti lebih jauh penyebab 

turunnya ROA, apakah karena profit margin yang turun atau karena perputaran 

aktiva yang turun. Demikian seterusnya, sehingga dapat diketahui permasalahan 

yang sesungguhnya, dan dapat diambil tindakan yang lebih akurat mengatasinya.  
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2.3.  Teori Critical 

Afriyanti (2011:45) menyebutkan bahwa menurut teori critical, semakin 

besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik atau 

jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan laba (profit) 

perusahaan. Teori critical resources menekankan pada pengendalian oleh pemilik 

perusahaan terhadap sumber daya perusahaan seperti aset, teknologi, kekayaan 

intelektual sebagai faktor-faktor yang menentukan ukuran perusahaan. Dengan 

adanya sumber daya yang besar, maka  perusahaan dapat melakukan investasi baik 

untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal 

ini akan semakin memperluas pangsa pasar. Dengan adanya penjualan yang semakin 

meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. 

Dengan begitu, laba perusahaan akan meningkat. 

2.4. Kinerja Keuangan  

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang 

ditetapkan untuk memenuhi harapan bagi pihak yang berkepentingan, baik itu untuk 

kelangsungan hidup perusahaan maupun untuk memenuhi harapan penyedia dana. 

Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan telah dapat dicapai tidaklah 

mudah dilakukan, karena menyangkut beberapa aspek manajemen yang harus 

dipertimbangkan. Penetapan tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen juga akan 

berpengaruh terhadap pengukuran kinerja keuangan. 

Menurut Mulyadi (2009: 428) Kinerja keuangan merupakan kemampuan atau 

prestasi, prospek pertumbuhan serta potensi perusahaan dalam menjalankan usahanya 

yang secara finansial ditunjukkan dalam laporan keuangan. Penilaian kinerja 
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keuangan perusahaan diukur melalui pengevaluasian laporan keuangan perusahaan, 

khususnya analisa laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari segi 

kualitatif dan kuantitatif yaitu:  

a. Segi kualitatif adalah suatu kinerja perusahaan yang tidak dapat di ukur seperti 

keunggulan produk di pasar, pemanfaatan sumber daya manusia, kekompakan 

tim, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan masyarakat. 

b. Segi kuantitatif adalah kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan 

menggunakan suatu analisis tertentu (dalam hal ini analisis laporan keuangan) 

seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan merupakan dasar pertimbangan 

guna pemilihan tujuan investasi oleh para investor pada umumnya. Apabila kinerja 

suatu perusahaan baik dapat dikatakan perusahaan tersebut telah menjalankan 

usahanya secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan 

oleh kualitas kebijakan manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi, sehingga untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakan analisa 

laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan segala hasil kebijakan manajemen 

terangkai dan terdokumentasi secara memadai dalam bentuk informasi keuangan. 

Oleh karena itu, agar laporan keuangan mampu memberikan informasi 

sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan analisa dan 

interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut sebagai 

langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung pada tujuan dan sudut pandang 
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penganalisa, karena hal ini akan menentukan jenis rasio dan ukuran lain yang akan 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.  

Seperti diketahui analisis rasio merupakan analisis yang dipakai untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan. Penilaian dengan analisa rasio didasarkan pada 

perbandingan kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa periode (time series 

analysis) untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa depan, dan dapat juga 

didasarkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan lain yang sejenis (cross 

sectional analysis) untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut jika dibandingkan 

dengan perusahaan sejenis. 

ROE merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

modal sendiri yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri.Profitabilitas sendiri, dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap profitabilitas suatu 

perusahaan, dapat digunakan rasio keuangan. Bentuk-bentuk rasio keuangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Rasio profitabilitas 

Menurut M. Hanafi (2014:81), profitabilitas merupakan rasio yang  mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu. Macam-macam rasio profitabilitas antara lain : 
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1) Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan menggunakan rasio margin laba 

kotor dan margin laba bersih. 

2) Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi, menggunakan dua 

pengukuran yaitu ROI (Return On Investment) dan ROA (Return On Asset) 

3) ROE digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimilikinya. 

b. Rasio Likuiditas 

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewjiban jangka pendeknya (Sudana, 2011:20). Rasio ini membandingkan kewajiban 

jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (atau lancar) yang tersedia untuk 

memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bisa 

didapatkan mengenai kompetensi keuangan saat ini perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah. 

Macam-macam rasio yang terdapat pada rasio likuiditas antara lain : 

1) Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

2) Rasio Cepat (Quick ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva yang paling likuid (cepat). 
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c. Rasio Leverage 

Merupakan rasio yang digunakan perusahaan agar dapat menilai sejauh mana 

perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Rasio-rasio yang terdapat pada rasio 

leverage antara lain : 

1) Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio) 

Menunjukkan seberapa return yang akan diberikan perusahaan untuk para 

pemegang saham. 

2) Rasio utang terhadap total aktiva (Debt To Asset Ratio) 

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan 

dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan didanai oleh pendanaan 

utang. 

d. Rasio Aktivitas 

Disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur seberapa 

efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivanya. Bagian dari rasio aktivitas, 

antara lain : 

1) Inventory turnover 

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. 

2) Receivable turnover 

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang. 

3) Fixed aset turnover 

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar jika dilihat dari volume 

penjualan. 
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4) Total aset turnover 

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh semua aktiva dalam menciptakan 

penjualan. 

5) Periode penagihan piutang 

Rasio ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang. 

 

2.5. Variabel yang Digunakan 

2.5.1. Current Ratio (CR) 

Current Ratio 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. Rasio 

lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan 

(margin of safety) suatu perusahaan (Kasmir, 2012:134). 

Nilai CR yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian 

bagi investor, namun mengindikasikan adanya dana yang menganggur (idle cash) 

sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan. Current yang terlalu 

tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya di bandingkan 

dengan yang dibutuhkan sekarang. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, 

(Sudana, 2011:21): 

 

 

 

Current Ratio  =   Current Asset 

              Current Liability 
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2.5.2. Total Asset Turnover (TATO) 

 

Merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa asset. 

Semakin tinggi efisien penggunaan asset dan semakin cepat pengembalian dana 

dalam bentuk kas (Sudana, 2011:22). Total assets turnover sendiri merupakan rasio 

antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu merupakan indikasi bahwa perusahaan 

beroperasi pada volume yang memadai bagi kapsitas investasinya. 

TATO merupakan rasio pengelolaan aktiva terakhir, mengukur perputaran 

atau pemanfaatan dari semua aktiva perusahaan. Apabila perusahaan tidak 

menghasilkan volume usaha yang cukup untuk ukuran investasi sebesar total 

aktivanya, penjualan harus ditingkatkan. Beberapa aktiva harus dijual, atau gabungan 

dari langkah-langkah tersebut harus segera dilakukan. Total asset turnover secara 

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut (M.Hanafi, 2014:78) : 

 

2.5.3. Inventory Turnover (IT) 

Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

kali dana yang ditanam dalam sediaan (inventory) ini berputar dalam satu periode. 

Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputara sediaan (inventroy turnover). Dapat 

diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun. Apabila rasio yang diperoleh 

tinggi, ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan likuid persediaan 

Total Asset Turnover  =      Penjualan   

                               Total Aktiva 
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semakin baik, dan begitupun sebaliknya. Inventory turnover secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2012:180) : 

 

 

2.5.4. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 2012:158). 

Dalam kondisi perekonomian yang normal, perusahaan-perusahaan yang 

memiliki rasio utang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga 

lebih tinggi, namun dimasa resesi, dimana penjualan merosot tajam, laba yang 

dihasilkan tidak cukup untuk menutup bungan pinjaman, dan kas akan menyusut dan 

kemungkinan perusahaan perlu mendapatkan tambahan dana. Karena beroperasi 

dalam keadaan rugi, maka perusahaan mungkin nantinya akan kesulitan menjual 

sahamnya sendiri, tetapi disisi lain para kreditur nantinya akan meningkatkan tingkat 

suku bunga karena meningkatnya resiko kerugian. Debt to Equity Ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sudana, 2011:20): 

    

Debt to Equity Ratio =       Total Debt 
 Total Shareholder’s equity  

  . 

Inventory Turnover  =      Penjualan 

                             Sediaan 
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2.5.5. Size 

Suatu perusahaan besar dan go public akan mudah untuk menuju ke pasar 

modal. Karena kemudahan untuk berhubungan dengan pasar modal, maka perusahaan 

besar memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memperoleh dana yang sangat 

diperlukan untuk melaksanakan ke sempatan investasi yang menguntungkan. Dengan 

demikian, kesempatan untuk meningkatkan profitabilitas pada perusahaan besar lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu ukuran perusahaan 

(firm size) digunakan sebagai variabel untuk menguji pengaruhnya terhadap return on 

equity perusahaan. Dalam penelitian ini Size / skala perusahaan diukur dari jumlah 

Total Assets perusahaan dengan rumus sebagai berikut (Priharyanto,2009) : 

 

Size = Ln total assets   

 

2.5.6. Return On Equity (ROE) 

 

ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan modal yang dimilikinya.ROE merupakan rasio antara laba sesudah 

pajak atau earning after interest taxand (EAIT) terhadap total equity. Semakin besar 

ROE menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. 

Secara matematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2012:204): 

 

 

ROE =Earning After Interest And Tax 

               Total Equity 
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Dalam beberapa literatur lain pada umumnya digunakan istilah 

”earningpower” untuk pengertian ROE, meski dengan cara perhitungan yang 

berbeda.Dimana Return on equity (ROE) juga merupakan perkalian antara faktor 

netincome margin, perputaran aktiva dan pengganda ekuitas. Net income margin 

menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan 

oleh perusahaan, perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu 

menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya, sedangkan pengganda ekuitas 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu memperoleh aktiva dari modal yang 

dimilikinya. 

Apabila salah satu dari dari faktor tersebut meningkat atau ketiganya, maka 

ROE juga akan meningkat. Apabila ROE meningkat, berarti profitabilitas perusahaan 

meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang 

dinikmati oleh pemegang saham. 

Hal lain yang perlu juga diperhatikan dalam analisis ROE adalah proporsi 

profit margin, perputaran aktiva, dan pengganda ekuitas. Komposisi profit margin, 

perputaran aktiva, dan pengganda ekuitas berbeda – beda pada setiap perusahaan dan 

industri, dimana perbedaaan komposisi tersebut dipengaruhi oleh pembatasan 

kapasitas dan pembatasan kompetisi. Pembatasan kapasitas perusahaan bergantung 

pada besarnya intensitas modal, sedangkan pembatasan kompetisi dipengaruhi oleh 

bentuk kompetisi dalam suatu industri. 

2.6. Pandangan Islam Terhadap Kinerja dan Laporan Keuangan 

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna. Sebelum 

manusia dilahirkan kedunia, aturan-aturan dalam kehidupan itu telah disiapkan oleh 
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Allah SWT yang  terdapat dalam Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an banyak sekali 

terkandung kajian-kajian tentang kehidupan serta alam semesta. Segala sesuatu yang 

ada didunia maupun di akhirat telah dacatat didalam Al-Qur’an. Bukan hanya Al-

Qur’an yang memberikan aturan-aturan dan tatanan hidup manusia akan hadist juga 

mengajarkan kita bagaimana cara menjalani kehidupan didunia ini. 

Al-Qur’an dan Hadist merupakan pedoman, panduan bagi seluruh umat islam 

yang ada dimuka bumi. Firman-firman Allah SWT yang ada didalam Al-Qur’an 

mengandung tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang ilmu ekonomi. Untuk 

mempertegas penulisan ini, penulis akan menyajikan firman Allah SWT yang 

berhubungan dengan masalah ekonomi serta keuangan. 

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :  

وُه  ُب ُت اْك َف ى  مِّ َس ُم ٍل  َج َأ ََلٰ  ِإ ٍن  ْي َد ِب ْم  ُت ْن  َ ي ا َد َت ا  َذ ِإ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  ي َُّه َأ ا   ۚ  َي
ِل  ْد َع ْل ا ِب ٌب  ِت ا ْم َك ُك َن  ْ ي  َ ب ْب  ُت ْك َي أَ  ۚ  َوْل ٌب  ِت ا َب َك ْأ َي ا َوََل  َم َب َك ُت ْك َي ْن 

لَُّو  ل ا ُو  لََّم َوََل  ۚ  َع َربَُّو  لََّو  ل ا تَِّق  َي َوْل ْْلَقُّ  ا ِو  ْي َل َع ي  لَِّذ ا ِل  ِل ْم ُي َوْل ْب  ُت ْك َي ْل  َ ف
ا  ًئ ْي َش ُو  ْن ِم ْس  َخ ْب  َ ْو  ۚ  ي َأ ا  ًف ي ِع َض ْو  َأ ا  ًه ي ِف َس ْْلَقُّ  ا ِو  ْي َل َع ي  لَِّذ ا َن  ا ْن َك ِإ َف

يُ  ْل  َ ف َو  ُى ُيُِلَّ  ْن  َأ ُع  ي ِط َت ْس َي ِل ََل  ْد َع ْل ا ِب يُُّو  َوِل ْل  ِل ِن  ۚ  ْم ْي َد ي ِه َش وا  ُد ِه ْش َت ْس َوا
ْم  ُك ِل ا ِرَج ْن  َن  ۚ  ِم ِم ْوَن  ْرَض  َ ت ِمَّْن  ِن  ا َت َرَأ ْم َوا ٌل  َرُج  َ ف ْْيِ  َل َرُج ا  وَن ُك َي ََلْ  ْن  ِإ َف

َرٰى  ْْلُْخ ا ُُهَا  ا َد ْح ِإ َر  َذكِّ ُت  َ ف ُُهَا  ا َد ْح ِإ لَّ  ِض َت ْن  َأ ِء  ا َد َه شُّ ل َب  ۚ  ا ْأ َي َوََل 
هَ  شُّ ل وا ا ُع ُد ا  َم ا  َذ ِإ ُء  ا ََلٰ  ۚ  َد ِإ ريًا  ِب ْو َك َأ ريًا  ِغ َص وُه  ُب ُت ْك َت ْن  َأ وا  ُم َأ ْس َت َوََل 

ِو  ِل َج وا  ۚ  َأ ُب ا ْرَت  َ ت َلَّ  َأ ََنٰ  ْد َوَأ ِة  َد ا َه شَّ ل ِل َوُم   ْ ق َوَأ لَِّو  ل ا َد  ْن ِع ُط  َس ْق َأ ْم  ُك ِل  ۚ  ذَٰ
مْ  ُك َن  ْ ي  َ ب ا  َه  َ ُرون ي ِد ُت َرًة  ِض ا َح َرًة  ِِتَا وَن  ُك َت ْن  َأ َلَّ  َلَّ  ِإ َأ اٌح  َن ُج ْم  ُك ْي َل َع َس  ْي َل  َ ف



28 
 

ا  وَى ُب ُت ْك ْم  ۚ  َت ُت ْع  َ ي ا َب  َ ت ا  َذ ِإ وا  ُد ِه ْش ٌد  ۚ  َوَأ ي ِه َش َوََل  ٌب  ِت ا رَّ َك ا َض ُي  ۚ  َوََل 
ْم  ُك ِب وٌق  ُس ُف نَُّو  ِإ َف وا  ُل َع ْف  َ ت ْن  لََّو  ۚ  َوِإ ل ا وا  ُق ت َّ لَُّو  ۚ  َوا ل ا ُم  ُك لُِّم َع  ُ  ۚ  َوي

مٌ  ي ِل َع ٍء  ْي َش لِّ  ُك ِب لَُّو  ل   َوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika 

tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
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janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” 

Dari surat Al-Baqarah tersebut, dapat kita lihat bahwa Allah mengajarkan kita 

bagaimana untuk jujur dalam pencatatan hutang, pinjaman, laporan keuangan, yang 

benar dan dianjurkan dalam islam. Setiap kegiatan keuangan yang dilakukan haruslah 

dicatat sebesar dan sekecil apapun transaksinya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

keyakinan jika suatu saat nanti terjadi kesalahan dan tidak menimbulkan keraguan. 

Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 254 :  

ٌع  ْي  َ ب ََل  ْوٌم   َ ي ِِتَ  ْأ َي ْن  َأ ِل  ْب  َ ق ْن  ِم ْم  اُك َن  ْ َرَزق ِمَّا  وا  ُق ِف ْن َأ وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  ي َُّه َأ ا  َي
ٌة  َع ا َف َش َوََل  لٌَّة  ُخ َوََل  ِو  ي ونَ  ۚ  ِف ُم ِل ظَّا ل ا ُم  ُى ُروَن  ِف ا َك ْل  َوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 

itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah 

orang-orang yang zalim.”  

Dapat kita lihat, didalam al-Qur’an umat manusia dianjurkan melakukan jual 

beli, bertransaksi dalam masalah keuangan namun tetap dalam dengan aturan-aturan 

yang telah ada didalam Al-Qur’an sesuai dengan syariat islam yang sebagaimana 

mestinya. Pengertian ini dalam kaitannya dengan profitabilitas, dimana investasi 

didalam islam diperbolehkan, namun pembagian laba tetap harus sesuai akad dan 

ketentuan islam. Investor dianjurkan untuk menginfakkan dan menzakatkan 
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sebagaian dari pendapatan atau rezeki yang diterima dari hasil investasi yang 

dilakukan, agar rezeki yang didapat menjadi berkah, bersih, dan halalan thayyiban. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Bibi Nazish (2017) dalam penelitiannya menguji “Hubungan antara likuiditas 

dan profitabilitas perusahaan, studi kasus di Bursa Efek Karachi Pakistan”. Variabel 

yang digunakan adalah likuiditas (independen) dan profitabilitas (dependen). Hasil 

analisis korelasi dan regresi menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan 

antara gap kas dan return on assets, sementara current ratio berhubungan positif 

signifikan dengan profitabilitas. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa log penjualan 

dan log total aset memiliki hubungan positif yang signifikan dengan profitabilitas.  

Doğan (2013) dalam penelitiannya menguji “Apakah Ukuran Perusahaan 

Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan? Bukti dariTurki”. Variabel yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan (independen) dan profitabilitas (dependen). ROA telah 

digunakan sebagai indikator profitabilitas perusahaan dan total aset, jumlah penjualan 

dan jumlah karyawan telah digunakan sebagai indikator ukuran. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan 

profitabilitas. 

Khaled (2015) melakukan penelitian tentang “Penentu Profitabilitas: Bukti 

dari Perusahaan Industri yang terdaftar di Muscat Securities Market, Arab Saudi”. 

Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas.Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah tarif pajak rata-rata, ukuran perusahaan, rasio 

aktiva tetap, financial laverage, dan modal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

adanya hubungan positif dan statistik yang signifikan antara ukuran perusahaan, 
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pertumbuhan, aktiva tetap dan modal kerja terhadap profitabilitas. Di sisi lain, tarif 

pajak rata-rata dan variabel leverage keuangan menunjukkan hubungan negatif 

dengan profitabilitas. Namun, hubungan ini signifikan hanya untuk variabel leverage 

keuangan. 

Setiawan (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh current ratio, 

inventory turnover, debt to equity ratio, total asset turnover, sales, dan firm size 

Terhadap ROA pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa current ratio dan 

inventory turnover  berpengaruh  signifikan terhadap ROA, sedangkan  debt to equity 

ratio, total asset turnover,  dan  sales, tidak  berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Ayani, dkk (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh current ratio, debt 

to equity ratio, inventory turnover,  ukuran perusahaan dan Umur perusahaan 

terhadap profitabilitas perusahaan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa current 

ratio dan debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Inventory turnover, berpengaruh positif signifikan terhadao profitabilitas. Sedangkan 

ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Kusuma, dkk (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh debt to equity 

ratio, inventory turnover, total assets turnover dan firm size terhadap profitabilitas 

pada perusahaan Real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan 

negatif terhadap  profitabilitas. Inventory Turnover berpengaruh tidak signifikan 

terhadap  profitabilitas. Total Asset Turnover dan firm size berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas. 
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Supardi, dkk (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Current Ratio, 

Debt To Asset Ratio, Total Asset Turnover dan inflasi terhadap ROA  

(Return On Asset)”. Variabel dependen yang digunakan adalah ROA. Sedangkan 

variabel independen yang digunakan adalah variabel adalah Current Ratio, Debt To 

Asset Ratio, Total Asset Turnover dan inflasi. Hasil pengujiannya menyatakan bahwa 

current ratio dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap  ROA, sedangkan 

Debt To Asset Ratio  dan Total Asset Turn Over secara parsial berpengaruh terhadap  

ROA. 

Mahardhika (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Current Ratio 

dan Debt To Equity Ratio terhadap ROA”. Variabel dependen yang digunakan adalah 

ROA. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Current Ratio dan 

Debt To Equity Ratio. Hasil pengujiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara variabel Current Ratio terhadap ROA. Sedangkan variabel  

Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ROA. 

Yuli (2016) melakukan penelitian tentang “Pengaruh leverage keuangan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013”. Variabel dependen yang digunakan adalah 

profitabilitas. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Debt to Total 

Assets  (DTA),  Debt to Equity Ratio (DER),  Time Interest Earned Ratio (TIER) dan  

Degree of Finncial Leverage (DFL). Hasil uji koefisien regresi secara bersama-sama 

variabel independen  Debt to Assets Ratio  (DTA),  Debt to Equity Ratio (DER),  

Time Interest Earned Ratio  (TIER), dan  Degree of Finncial Leverage  (DFL) 

berpengaruh signifikan terhadap  profitabilitas. 
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Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil 

1. Nazish Bibi dan 

Shehla Amjad 

(2017) 

“The Relationship 

Between Liquidity and 

Firms’ Profitability: A 

Case Study of Karachi 

Stock Exchange.” 

Hasil analisis korelasi dan 

regresi menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif signifikan 

antara gap kas dan profitabilitas, 

sementara current rati, log 

penjualan dan log totalaset 

berhubungan positif signifikan 

dengan profitabilitas.  

2. Mesut Doğan 

(2013) 

 

“Does Firm Size 

Affect The Firm 

Profitabilty? Evidence 

From Turkey” 

Hasil penelitianya menunjukkan 

bahwa adanya hubungan positif 

antara ukuran perusahaan de-

ngan profitabilitas. 

3. Mohamed 

Khaled dan 

Hazem (2015) 

 

“Determinance of 

Profitability: Evidence 

from industrial 

Companies Listed on 

Muscat Securities 

Market”. 

Adanya hubungan positif dan 

statistik yang signifikan antara 

ukuran perusahaan,pertumbuhan 

,aktiva tetap dan modal kerja 

terhadap profitabilitas. Di sisi 

lain, tarif pajak rata-rata dan 

variabel leverage keuangan 

menunjukkan hubungan negatif 

dengan profitabilitas. Namun, 

hubungan ini signifikan hanya 

untuk variabel leverage 

keuangan. 
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4. Elyas Setiawan 

(2015) 

“Pengaruh current 

ratio, inventory 

turnover, debt to 

equity ratio, total 

asset turnover, sales, 

dan firm size Terhadap 

ROA pada perusahaan 

food and beverage 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. 

Current ratio dan inventory 

turnover  berpengaruh  sinifikan 

terhadap  Return On Asset  

(ROA), sedangkan  debt to 

equity ratio, total asset turnover,  

dan  sales, tidak  berpengaruh 

signifikan terhadap Return On 

Asset  (ROA). 

 

5. Sri Ayani, 

Kharis, dan Rina 

Arifati (2016) 

“Pengaruh current 

ratio, debt to equity 

ratio, inventory 

turnover,  ukuran 

perusahaan dan Umur 

perusahaan terhadap 

profitabilitas 

perusahaan”. 

Current ratio dan debt to equity 

ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas 

Inventory turnover, berpengaruh 

positif signifikan terhadap profi-

tabilitas. Sedangkan ukuran 

perusahaan dan umur perusahan 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

6. Indah Kusuma, 

dkk (2016) 

“Pengaruh debt to 

equity ratio, inventory 

turnover, total assets 

turnover dan firm size 

terhadap profitabilitas 

pada perusahaan Real 

estate dan property 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” 

Debt to Equity Ratio berpe-

ngaruh signifikan negatif terha-

dap  profitabilitas . Inventory 

Turnover berpengaruh tidak 

signifikan terhadap  profitabi-

litas. Total Asset Turnover dan 

firm size berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas. 
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7. Herman Supardi 

, dkk (2016) 

“Pengaruh Current 

Ratio, Debt To Asset 

Ratio, Total Asset 

Turnover dan inflasi 

terhadap ROA  

(Return On Asset)”. 

Current ratio dan inflasi secara 

parsial tidak berpengaruh terha-

dap  ROA, sedangkan Debt To 

Asset Ratio  dan Total Asset 

Turn Over secara parsial berpe-

ngaruh terhadap  ROA. 

8. Mahardhika dan 

Marbun (2016) 

“Pengaruh Current 

Ratio dan Debt To 

Equity Ratio terhadap 

ROA”. 

Terdapat pengaruh signifikan 

positif antara variabel Current 

Ratio terhadap ROA. Sedangkan 

variabel  Debt to Equity Ratio 

memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap ROA. 

9. Reni Yuli dan  

Antung Noor 

Asiah (2016) 

“Pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

profitabilitas pada 

perusahan manufaktur 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013”. 

Debt to Assets Ratio  (DTA),  

Debt to Equity Ratio (DER),  

Time Interest Earned Ratio  

(TIER), dan  Degree of Finncial 

Leverage  (DFL) berpengaruh 

signifikan terhadap  pofitabilitas.  

 

2.8. Hipotesis Penelitian dan Kerangka Pemikiran Teotitis 

2.8.1. Pengaruh Current Ratio terhadap Profitabilitas (ROE) 

Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang  

bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi  

kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasio lancar, maka menunjukkan 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan penempatan dana yang besar 
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pada sisi aktiva lancar. Penempatan dana yang terlalu besar pada sisi aktiva memiliki 

dua efek yang sangat berlainan. Di satu sisi, likuiditas perusahaan semakin baik. 

Namun di sisi lain, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan 

laba, karena dana yang seharusnya digunakan untuk investasi yang menguntungkan 

perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditas perusahaan.  

Menurut Kasmir (2012:135) likuiditas perusahaan berbanding terbalik dengan 

profitabilitas. Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan maka kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. Pernyataan ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayani (2016) yang menyatakan bahwa 

Current Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dengan 

demikian diduga  semakin besar nilai CR maka semakin kecil profitabilitas 

perusahaan, akibatnya ROE juga semakin kecil.  Dari uraian diatas, dapat ditarik 

sebuah hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 :Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2016. 

2.8.2. Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Profitabilitas (ROE) 

Total Asset Turn Over  (TATO) merupakan rasio aktivitas yang digunakan 

untuk menghitung efektifitas perusahaan dalam mengelola asetnya (Jumingan,  2008:  

122). 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 (Sudana, 2011:22). Pernyataan tersebut didukung 



37 
 

oleh hasil penelitian yang dilakukan Supardi (2016), dan Kusuma (2016) yang 

menunjukkan bahwa Total Asset Turn Over berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. Dengan demikian diduga  semakin besar rasio ini maka 

semakin besar profitabilitas perusahaan, akibatnya ROE juga semakin meningkat.  

Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 2: Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016.  

2.8.3. Pengaruh Inventory Turnover terhadap Profitabilitas (ROE) 

Informasi mengenai tingkat perputaran persediaan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan apakah suatu persediaan lambat dalam proses  penjualan 

atau pemakaiannya dalam kegiatan perusahaan. Inventory turnover menunjukkan 

berapa kali perputaran persediaan selama satu tahun. Semakin besar rasio ini semakin 

baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat.. 

Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa hubungan antara Inventory 

Turnover dengan profitabilitas adalah positif. Semakin besar inventory turnover akan 

semakin baik karena berarti semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan. Ini berarti bahwa semakin keuntungan perusahaan 

akan meningkat sejalan dengan tingginya perputaran persediaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan (2015) dan Ayani (2016) membuktikan bahwa semakin 

besar rasio ini maka semakin besar profitabilitas perusahaan, akibatnya ROE juga 

semakin meningkat. Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut 

: 
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Hipotesis 3: Inventory Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

2.8.4. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Profitabilitas (ROE) 

Munawir (2012) menjelaskan bahwa  Debt to Equity Ratio  (DER) adalah 

rasio yang menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang 

diberikan para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan. DER mencerminkan besarnya proporsi antara total debt dengan total 

Shareholder’s equity. Total debt merupakan total liabilities (baik utang jangka 

pendek maupun jangka panjang), sedangkan total shareholder’s equity merupakan 

total modal sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). 

Pecking Order Theory, menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urutan-

urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Perusahaan-perusahaan yang 

profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Perusahaan-perusahaan 

yang kurang profitable cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena alasan 

dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan karena hutang merupakan sumber 

eksternal yang disukai. 

Berdasarkan  Pecking Order Theory, semakin besar rasio ini, menunjukkan 

bahwa semakin besar biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban yang dimilikinya. Hal ini dapat menimbulkan resiko yang cukup besar 
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bagi perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut pada 

saat jatuh tempo. Sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan. Selain 

itu, perusahaan akan dihadapkan pada biaya bunga yang tinggi sehingga dapat 

menurunkan laba perusahaan. 

Pemikiran ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Mahardhika 

(2016), Ayani (2016) dan Kusuma (2016) yang menunjukkan bahwa Debt To Equity 

Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian 

diduga  semakin besar rasio ini maka semakin kecil profitabilitas perusahaan, 

akibatnya ROE juga semakin kecil.  Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

Hipotesis 4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016.  

2.8.5. Pengaruh Size terhadap Profitabilitas (ROE) 

Menurut teori critical, semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas 

juga akan meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran perusahaan 

akhirnya akan menurunkan laba (profit) perusahaan. Teori critical menekankan pada 

pengendalian oleh pemilik perusahaan terhadap sumber daya perusahaan seperti aset, 

teknologi, kekayaan intelektual sebagai faktor-faktor yang menentukan ukuran 

perusahaan. 

Dengan adanya sumber daya yang besar, maka perusahaan dapat melakukan 

investasi baik untuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dan juga memenuhi 

permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar. Dengan adanya 
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penjualan yang semakin meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar 

pada saat proses produksi. Dengan begitu, laba perusahaan akan meningkat. Ini 

didukung penelitian dari Doğan (2013), Khaled (2015), Bibi (2017) dan Kusuma 

(2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Dari uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

Hipotesis 5 : Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE)   

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016.  

2.8.6. Pengaruh Current Ratio, Total Assets Turnover, Inventory Turnover, Debt to  

Equity Ratio dan Size  terhadap Profitabilitas (ROE). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

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

sendiri dipengaruhi oleh banyak factor. Rasio keuangan merupakan analisis yang 

dapat digunakan untuk mengatahui seberapa besar pengaruh factor-faktor tersebut 

terhadap profitabilitas. Berdasarkan pendekatan DuPont analisis, dapat diketahui 

bahwa current ratio, total assets turnover, Inventory Turnover, Debt to Equity Ratio 

dan Size berpengaruh terhadap Profitabilitas perusahaan (Sudana, 2011: 24).  

Current ratio merupakan ratio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi ratio ini menandakan 

semakin likuid perusahaan sejalan dengan naiknya profitabilitas perusahaan. Total 

Asset Turnover adalah ratio yang mengukur sejauh mana efektifitas perusahaan 

memanfaatkan aktiva dalam menghasilkan penjualan, sehingga semakin besar ratio 

ini menandakan penjualan semakin meningkat dan profit perusahaan juga meningkat. 
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Inventory Turnover menunjukkan berapa kali barang perediaan diganti dalam satu 

tahun, semakin tinggi perputaran persediaan menandakan semakin banyak penjualan 

yang dilakukan sehingga berdampak pada meningkatnya profitabilitas perusahaan. 

Debt to Equity merupakan ratio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh kreditor. Semakin tinggi DER menandakan bahwa semakin turun 

tingkat profitabilitas, karna kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur semakin 

meningkat. Ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan menandakan semakin besar sumber 

daya perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga profitabilitas perusahaan ikut 

meningkat. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis 6 : Current Ratio, Total assets Turnover, Inventory Turnover, Debt to 

Equity Ratio, dan Size berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE)   

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-

2016. 

2.9. Model Penelitian 

Gambar 2.2 
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