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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Grand Theory 

2.1.1 Teori Signaling  

Menurut Brigham (2010:185), isyarat atau signal adalah suatu tindakan 

yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi 

pihak diluar perusahaan.  

Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 

kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan
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dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi 

informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar.  

“Menurut Arifin (2005) dalam kurangnya informasi bagi pihak 

luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka 

dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan, perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi 

asimetri,salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah 

dengan memberikan sinyal pada pihak luar”. dalam (Riatama, 2017). 

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan 

atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (principal). Teori 

signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk 

mengurangi asimetris informasi. Dalam berinvestasi di pasar modal, investor akan 

mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya profitabilitas. Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan rasio Return On Asset (ROA).  

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga 

investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan 

meningkat dan informasi lain yang menyatakan bahwa perusahan tersebut lebih 

baik dari perusahaan lain. Hal tersebut dapat dipahami karena perusahaan yang 

berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan sentimen positif para 

investor dan dapat membuat harga saham perusahaan meningkat, meningkatkan 

harga dipasar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. dalam (Riatama, 2017). 
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2.1.2 Efisiensi 

Menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengertian efisiensi adalah 

pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Dari pengertian tersebut 

dapat dikatan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan 

masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran 

(output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

dengan benar. 

Sama halnya dengan biaya produksi, modal kerja, dan leverage. Apabila 

perusahaan menggunakan biaya dan rasio utang dengan efisien maka perusahaan 

tersebut dapat menghasilkan laba perusahaan. Begitupun sebaliknya, apabila tidak 

efisien dalam pengelolaan biaya dan utang maka perusahaan akan mengalami 

kerugian. Sedangkan apabila efisiensi modal kerja tepat (usaha dan kerja) dalam 

menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan 

berkaitan penggunaan modal kerja maka ini suatu upaya agar modal kerja yang 

tersedia tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. 

Efisiensi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu 

kinerja organisasi. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi maka dapat dikatakan 

mampu menjalankan proses operasionalnya dengan baik. Untuk mengetahui 

tingkat efisiensi tersebut maka kebutuhan operasional harus diamati baik dari sisi 

input maupun output.  
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Menurut Kost dan Rosenwig (1979), dalam Anggini (2014) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi efisiensi sebagai berikut: 

a.  Input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama. 

b. Input yang besar menghasilkan output yang lebih besar. 

c. Input yang sama menghasilkan ouput yang lebih besar”. 

Pada teori ekonomi terdapat dua jenis efisiensi, yaitu efisiensi teknik 

(technical efficiency) dan efisiensi ekonomi (economic efficiency). Efisiensi 

ekonomi mempunyai gambaran ekonomi makro, sedangkan efisiensi teknik 

memiliki gambaran ekonomi mikro. Pengukuran efisiensi teknik hanya untuk 

teknik dan hubungan operasional dalam proses penggunaan input menjadi output 

yang mencerminkan kemampuan dari perusahaan yang menghasilkan output 

dengan sejumlah input yang tersedia. Pada pengukuran efisiensi ekonomi, harga 

tidak dapat dianggap sudah ditentukan tetapi harga dapat dipengaruhi oleh 

kebijakan makro. Kedua ukuran ini dikombinasikan menjadi efisiensi secara 

ekonomi (efisiensi ekonomi), apabila perusahaan tersebut dapat meminimumkan 

biaya produksi dan rasio utang untuk menghasilkan output tertentu(Sarjana, 1999 

dalam Ascarya, Diana Y. dan Guruh S. R. 2008). dalam (Anggini, 2014). 

2.2 Biaya produksi  

2.2.1 Definisi Produksi 

Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa. Sedangkan metode dan teknik yang 

digunakan dalam mengolah bahan baku menjadi produk disebut dengan proses 

produksi (Nasution, 2003: 1) dalam (Rahmanita, 2017) 
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Sebagai salah satu fungsi manajemen, produksi sering dipandang salah 

satu yang menentukan penciptaan produk serta turut mempengaruhi peningkatan 

dan penurunan penjualan. Hal tersebut memiliki artian bahwa produksi harus 

selalu mengikuti standar pasar, bukan hanya atas dasar mengejar target 

perusahaan semata. Karena dengan kontinuitas yang stabil diharapkan mampu 

mewujudkan perolehan yang stabil (Fahmi, 2014) dalam (Rahmanita, 2017). 

2.2.2 Definisi Biaya Produksi 

Dalam penyajian laporan laba rugi konvensional dapat ditemukan 

pengelompokan biaya menurut fungsi organisasi, dimana suatu biaya terjadi. 

Secara garis besar biaya dikelompokkan sebagai biaya pabrik dan biaya non 

pabrik. Biaya pabrik juga disebut sebagai biaya manufaktur atau biaya produksi. 

Menurut Mulyadi (2014: 16), biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk, yang digunakan 

untuk menghitung biaya produk jadi dan biaya produk yang pada akhir periode 

akuntansi masih dalam proses. Sementara itu biaya yang berkaitan dengan 

pembuatan barang dan penyediaan jasa adalah biaya produksi (Hansen dan 

Mowen, 2012:24).  

Sedangkan (Nafarin, 2009:497) mendefinisikan biaya produksi adalah 

semua biaya yang berkaitan dengan produk yang diperoleh, didalamnya terdapat 

unsur–unsur biaya produk. Dapat disimpulkan biaya produksi adalah biaya-biaya 

yang digunakan dalam proses produksi yang jumlahnya lebih besar dibandingkan 

dengan jenis biaya lainnya. 
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2.2.3 Penggolongan Biaya Produksi 

Menurut Usry (2005: 24) dalam Rahmanita (2017), biaya-biaya produksi 

digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Biaya bahan langsung 

Bahan langsung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari produk jadi dan 

dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. 

2. Biaya tenaga kerja langsung 

Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah 

produk. Standar tenaga kerja langsung terdiri dari standar jam tenaga kerja 

langsung dan standar tarif upah tenaga kerja langsung. 

3. Biaya overhead pabrik 

Terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke 

output tertentu. Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya 

manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Adapun 

elemen-elemen dari biaya overhead pabrik yaitu: biaya bahan baku tidak 

langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi dan amortisasi 

aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik dan air 

pabrik, biaya asuransi pabrik, serta operasi lain-lain. 

2.2.4 Tujuan Biaya Produksi 

Pada dasarnya perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dengan 

memperoleh pendapatan dan membandingkannya dengan pengorbanan yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh diperlukan suatu 

ukuran yang baik dari pendapatan maupun pengorbanan yang telah dilakukan. 
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Adapun beberapa tujuan biaya produksi (Mulyadi, 2014: 20) sebagai berikut: 

1. Untuk menetapkan jumlah biaya produksi secara tepat. 

2. Untuk membantu manajemen mengadakan pengendalian biaya yang tepat. 

3. Untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. 

2.3 Pertumbuhan penjualan 

2.3.1 Pengertian penjualan 

Menurut Hasan (2002:212) dalam Rahmanita (2017) penjualan merupakan 

pemberian barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan 

mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Pihak yang memberi di sebut sebagai 

penjual dan pihak yang menerima disebut pembeli. Jadi, penjualan hanya meliputi 

pemindahan hak atas suatu produk dari penjual kepada pembeli. Sedangkan 

menurut Swastha (2002:403) dalam Rahmanita (2017), penjualan adalah interaksi 

antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga 

menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan diartikan juga sebagai usaha yang 

dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan 

dengan imbalan uang menurut harga yang ditentukan atas persetujuan bersama.  

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, 

karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan 

bila penjualan ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Weston dan 

Brigham, 1991) dalam Lestianti (2016). Dengan mengetahui penjualan dari tahun 

sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. 

Pertumbuhan penjualan (growth) memiliki peranan yang penting. Dengan 
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mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat 

memprediksi seberapa besar profit yang didapat. 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan  

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan. Adapun faktor-faktor menurut Swastha dan 

Irawan (2008: 22) dalam Rahmanita (2017) yang mempengaruhi penjualan 

sebagai berikut: 

1. Produk  

Salah satu tugas dari manajemen penjualan adalah desain produk yaitu mereka 

yang diminta bertindak sebagai mata dari perusahaan dan secara konstan 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan produk  

2. Harga  

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan 

suatu produk guna memenuhi kebutuhannya. Penetapan harga suatu produk 

yang dihasilkan merupakan salah satu usaha produsen untuk menarik para 

konsumen tertarik membeli dalam jumlah yang lebih banyak.  

3. Distribusi  

Merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Semakin luas 

pendistribusian maka akan mempengaruhi penjualan. 

4. Promosi  

Merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama 

menginformasikan, membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen 

agar tertarik untuk membeli produk yang dihasilkan. 
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2.4 Modal Kerja 

Adapun pengertian modal kerja menurut Harahap (2008:288) yaitu : 

Aktiva Lancar dikurangi dengan hutang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran 

tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Modal kerja bisa juga 

dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aktiva lancar 

atau untuk membayar hutang lancar.  

Sedangkan pengertian modal kerja lainnya dikemukakan oleh Kasmir 

(2012:250), yaitu : Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan 

untuk membiayai operasional sehari – hari, terutama yang memiliki jangka waktu 

pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu 

perusahaan atau aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang lancar.atau dengan 

kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar 

atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, 

dan aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali 

kegiatan dalam satu periode. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

adalah faktor penting bagi perusahaan, setiap perusahaan harus mempunyai modal 

kerja yang cukup untuk kelangsungan kegiatan operasi perusahaannya yang 

digunakan untuk membeli bahan baku, membayar upah karyawan, membayar 

hutang dan pembayaran lainnya.  

Modal Kerja yang efisien adalah ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam 

menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan 

berkaitan penggunaan modal kerja yaitu mengupayakan agar modal kerja yang 
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tersedia tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan (Handoko, 1999) dalam 

(Lestianti, 2016). Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar 

memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak 

mengalami kesulitan keuangan dengan menutupi kerugian-kerugian dan dapat 

mengatasi keadaan kritis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan 

perusahaan. Untuk dapat menentukan jumlah modal kerja yang efisien, terlebih 

dahulu diukur dari elemen-elemen modal kerja. Pertimbangan ini perlu dilakukan 

agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan atau akan menimbulkan masalah 

yang tidak diinginkan. 

Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan 

selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran 

modal kerja (working capital turnover period) dimulai pada saat kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai pada saat kembali 

lagi menjadi kas. Menurut Kasmir (2012:182) Perputaran modal kerja atau 

working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau melihat 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa 

banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. 

2.5 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana diklasifikasikannya 

perusahaan menurut besar kecilnya (Mutia dkk, 2011). Ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atas besarnya aset yang dimiliki perusahaan sehingga 

perusahaan besar umumnya mempunyai total aktiva yang besar pula. Perusahaan 

besar dapat lebih mudah untuk mengakses pasar modal dibandingkan  dengan 
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perusahaan yang kecil.  Semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk 

mendapatkan modal eksternal dalam jumlah  yang lebih besar, sehingga  investor  

tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga 

menaikan nilai  perusahaan. Dengan tersedianya dana tersebut maka memberi 

kemudahan perusahaan untuk melaksanakan peluang investasi. 

Ukuran perusahaan diukur dari total aktiva yang dimiliki perusahaan 

Perusahaan yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar atau disebut sebagai 

perusahaan besar yang akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari para 

investor, kreditur, pemerintah maupun para analisis ekonomi dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Perhatian para investor terhadap ditujukan pada 

kemungkinan adanya opportunity untuk mengembangkan dana yang mereka 

miliki bila diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Perhatian pemerintah 

terhadap perusahaan besar tertuju pada harapan adanya pembayaran pajak. Log 

normal aset digunakan dengan pertimbangan untuk memudahkan perhitungan, 

karena jika tanpa menggunakan logaritma normal maka jumlah total aset yang 

digunakan akan terlalu besar, Wulandini dan Zulaikha (2012) dalam Septian dan 

Anna ( 2014). 

2.6 Leverage  

Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

itu dilikuidasi. Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk Debt to Equity 

Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) 

dengan nilai seluruh ekuitas (total equity). Rasio ini menunjukkan persentase 
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penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Alhayati, 

2013). 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal perusahaan. Rasio leverage 

menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio 

leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Febria 

(2013) rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

modal. Tingkat rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan menggunakan 

hutang yang tinggi pula dan ini berarti profitabilitas perusahaan akan meningkat, 

namun disisi lain hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan. 

Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak 

diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar 

hutang 

Leverage menjadi indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan, serta 

pembagian resiko usaha antara pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman 

atau kreditur. Sebagian pos utang jangka pendek, menengah dan panjang 

menanggung biaya bunga. Contoh utang dengan beban bunga adalah kredit dari 

bank dan lembaga keuangan yang lain. Semakin kecil jumlah pinjaman berbunga 

semakin kecil pula beban bunga kredit yang ditanggung perusahaan. Dengan 

demikian dipandang dari segi beban bunga, perusahaan tersebut lebih efisien 

operasi bisnisnya. Apabila beban biaya operasional yang lain wajar, dengan beban 
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bunga pinjaman kecil diharapkan profitabilitas perusahaan meningkat 

(Kleinsteuber dan Sutojo, 2004), rasio leverage adalah rasio-rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang (Riyanto,2001) dalam (Hartono, dkk. 2017). 

2.7 Profitabilitas 

2.7.1 Pengertian Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitas 

manajemen suatu perusahaan. ( Kasmir, 2012:196)  

Rasio profitabilitas menurut (Fahmi, 2012:68) adalah rasio untuk 

mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas yang lazim digunakan terdiri 

dari Return On Asset (ROA). 

Rasio ini sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemempuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya–biaya untuk mendanai aset tersebut. 

Biaya–biaya pendanaan yang dimaksut adalah bunga yang merupakan biaya 

pendanaan dengan hutang. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diterima 
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perusahaan.  Analisis ini difokuskan pada profitabilitas aset, dan dengan demikian 

tidak memperhatikan cara – cara untuk mendanai aset tersebut.  

2.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Investor dan kreditor berkepentingan mengevaluasi   

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan saat ini maupun di  

masa yang akan datang. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru  

untuk masuk dalam industri. Demikian juga sebaliknya, apabila profitabilitas  

industri cenderung turun, akan menyebabkan tidak menarik bagi pendatang baru, 

atau bahkan ditinggalkan investor. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winarno (2015) dan Sumantri 

(2012), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur atau tingkat keuntungan yang optimal, diantaranya : 

1. Pangsa Pasar (Market Share)  

Merupakan rasio antara Penjualan perusahaan tertentu dengan Penjualan 

Total Industri. Dimana Perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar 

akan lebih mudah memperoleh laba. 

2. Intensitas Modal  

Merupakan rasio antara Penjualan dengan Total Asset. Rasio ini 

mencerminkan kemampuan perusahaan menggunakan assetnya untuk 

menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien 

penggunaan aktiva tersebut. Penggunaan secara optimal aktiva akan 

meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian ada pengaruh positif 

intensitas modal terhadap Profitabilitas. 
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3. Utang (Leverage)  

Merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari luar/kreditur yang dapat 

digunakan perusahaan untuk menopang operasional bisnis perusahaan. Dalam 

situasi perekonomian yang normal seperti sekarang ini utang akan memiliki 

manfaat yang lebih tinggi dari pada biaya bunga yang harus dibayar, sehingga 

penggunaan utang akan dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan 

demikian leverage (utang) akan berpengaruh positif terhadap laba. 

4. Pertumbuhan penjualan  

Pertumbuhan penjualan yang positif mencerminkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik, artinya penjualan tahun sesudahnya lebih tinggi daripada 

penjualantahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan yang 

dicapai semakin tinggi laba yang akan diterima, sehingga ada pengaruh 

positif pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas 

5. Ukuran perusahaan  

Merupakan hambatan masuk pasar. Artinya di suatu pasar yang mensyaratkan 

total asset yang besar, akan sulit dimasuki oleh perusahaan kecil. Semakin 

sedikit perusahaan yang mampu memasuki suatu pasar akan semakin 

meningkatkan konsentrasi pasar. Semakin terkonsentrasi pasar, semakin 

tinggi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan yang ada. Dengan demikian 

ada pengaruh positif total asset terhadap profitabilitas. 

6. Current Ratio  

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Semakin rendahnya nilai dari CR, maka akan mengindikasikan 
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ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

sehingga hal inidapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan, di 

mana perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya akan dikenai 

beban tambahan atas kewajibannya. 

7. Perputaran total aset  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan 

aset dalam menghasilkan pendapatan dari penjualan. Semakin efisiennya 

suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh 

pendapatan, maka akan menunjukkan semakin baiknya profit yang akan 

diterima, dan sebaliknya, ketidakefisienan perusahaan dalam menggunakan 

aset yang dimiliki hanya akan menambah beban perusahaan berupa investasi 

yang tidak mendatangkan keuntungan. 

2.8 Return On Assets (ROA) 

Return On Asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui 

apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan (Sartono, 2001) dalam Riatama (2017) 

Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Return On Asset merupakan rasio 

yang terpenting di antara rasio profitabilitas yang ada.  
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Penelitian ini menggunakan return on assets sebagai proksi dari 

profitabilitas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ROA dapat mengukur 

keefektifitasan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga memberikan 

gambaran bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Dengan kata 

lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan daya 

tarik investor kepada perusahaan. Peningkatan daya tarik perusahaan akan 

menjadikan perusahaan semakin diminati oleh investor, karena tingkat 

pengembalian yang semakin besar. ROA mampu mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan di masa yang akan datang dalam jangka pendek. 

2.9 Menurut Pandangan Islam 

Dalam Al–Qur’an telah dijelaskan masalah kepatuhan dan ketaatan dalam 

berniaga dan pencatatan akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang 

sesuai dengan dalil–dalil berikut: 

2.9.1 Surat Al–Baqarah ayat 282 

َُُْٛكْى َكبِتت   َْٛكتُْت َث ْن َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ  ًًّ ٍٍ إِنَٗ أََجٍم ُيَس ْٚ ُْتُْى ثِذَ َٚ ٍَ آَيُُٕا إِرَا تَذَا ب انَِّزٚ َٓ  َٚب أَُّٚ

ِّ اْنَحكُّ  ْٛ ِهِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْت  ُّ اَّللَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ََل َٚأَْة َكبتِت  أَ َٔ ثِبْنعَْذِل 

ْنَٛ  ْٔ ََل َٔ ْٔ َضِعٛفًب أَ ب أَ ًٓ ِّ اْنَحكُّ َسِفٛ ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ْٛئًب فَإِ ُُّْ َش َْٚجَخْس ِي ََل  َٔ  ُ َ َسثَّّ تَِّك اَّللَّ

ٌْ نَْى  ٍْ ِسَجبِنُكْى فَإِ ٍِ ِي ْٚ ٛذَ ِٓ ذُٔا َش ِٓ اْستَْش َٔ ُ ثِبْنعَْذِل  ِنُّّٛ َٔ ِهْم  ًْ َٕ فَْهُٛ ُْ مَّ  ًِ ُٚ ٌْ َْٚستَِطُٛع أَ

ب فَتُزَِكَّش َُٚكََٕب سَ  ًَ ُْ ٌْ تَِضمَّ إِْحذَا ذَاِء أَ َٓ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجم   ْٛ ُجهَ
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 ْٔ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغًٛشا أَ ََل تَْسأَُيٕا أَ َٔ ذَاُء إِرَا َيب دُُعٕا  َٓ ََل َٚأَْة انشُّ َٔ ب اْْلُْخَشٖ  ًَ ُْ إِْحذَا

ِّ رَِنُكْى  ٌَ َكِجًٛشا إِنَٗ أََجِه ٌْ تَُكٕ أَْدََٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا إَِلَّ أَ َٔ بدَحِ  َٓ ُو ِنهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ ُْذَ اَّللَّ أَْلَسُط ِع

ذُٔا إِرَا تََجبَْٚعتُىْ  ِٓ أَْش َٔ َْب  ُْٛكْى ُجَُبح  أََلَّ تَْكتُجُٕ َْٛس َعَه َُُْٛكْى فَهَ ب ثَ َٓ  تَِجبَسحً َحبِضَشحً تُِذُٚشََٔ

 ِٓ ََل َش َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتِت   َٔ ُ اَّللَّ َٔ  ُ ُكُى اَّللَّ ًُ ُٚعَِهّ َٔ  َ اتَّمُٕا اَّللَّ َٔ ُ فُُسٕق  ِثُكْى  ٌْ تَْفعَهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٛذ  

ٍء َعِهٛى   ْٙ  ثُِكِمّ َش

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 orang 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; 
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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 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 

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan tentang proses pencatatan dan 

kesesuaian pemberian informasi dalam hal bertransaksi. Yang mana sistem dari 

akuntansi yaitu pencatatan dan pemberian informasi baik berupa jual beli, hutang 

piutang yang merupakan bagian dari laporan keuangan dalam menyediakan 

informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Allah 

memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi 

yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut 

dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat 

oleh seseorang, terutama dalam menyampaikan informasi tentang transaksi yang 

terjadi dengan benar dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 
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2.9.2 Surat Al-Furqon ayat 67 

اًيب َٕ ِنَك لَ
ٍَ رََٰ ْٛ ٌَ ثَ َكب َٔ نَْى َْٚمتُُشٔا  َٔ َْفَمُٕا نَْى ُْٚسِشفُٕا  ٍَ إِرَا أَ انَِّزٚ َٔ  

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian. 

Maksud ayat tersebut secara tegas menjelaskan, daripada harta kita 

dipergunakan untuk hal hal tidak berguna, tidak perlu atau tida penting akan baik 

jika mempergunaan harta sesuai kebutuhan. Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka (mereka tidak berlebih-

lebihan dan tidak pula kikir) dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu, artinya tidak 

mempersempit perbelanjaannya (dan adalah) nafkah mereka (di antara yang 

demikian itu) di antara berlebih-lebihan dan kikir (mengambil jalan pertengahan) 

yakni tengah-tengah. 

2.10  PENELITIAN TERDAHULU 

Ada beberapa penelitan terdahulu yang relevan berkaitan dengan topik 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

1 Lestianti 

(2016) 

Pengaruh Efisiensi 

Modal Kerja, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan  

Modal kerja (X1)  

Pertumbuhan 

penjualan (X2) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

Profitabilitas (Y) 

Ukuran Perusahaan 

yang diproksikan oleh 

Firm Size berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas  

Sedangkan modal kerja 

dan pertumbuhan 

penjualan tidak 
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berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

2 Nugroho dan 

Pangestuti 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Likuiditas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Perputaran Modal 

Kerja, Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Likuiditas(X1) 

Pertumbuhan 

penjualan(X2) 

Perputaran modal 

kerja(X3)       

Ukuran 

perusahan(X4) 

leverage (X5) 

Profitabilitas (Y) 

Modal kerja, ukuran 

perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

Sedangkan likuiditas 

dan pertumbuhan 

penjualan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

3 Febria (2013) Pengaruh Leverage 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Property dan Real 

Estate yang 

Terdaftar di BEI) 

Leverage (X1)  

Ukuran Perusahaan 

(X2)   

Profitabilitas (Y) 

 

Leverage yang 

diproksikan dengan 

debt equity ratio (DER) 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

Ukuran perusahaan 

yang diproksikan 

dengan total aset tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

4 Putra (2014) Pengaruh Biaya 

Produksi dan 

Penjualan 

Terhadap Profit 

Perusahaan (Studi 

pada UMKM) 

Biaya Produksi (X1)          

Penjualan (X2)   

Profit (Y) 

Biaya produksi dan 

penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profit. 

5 Agustin dkk 

(2015) 

Pengaruh Biaya 

Produksi, Biaya 

Operasional, 

Struktur Modal dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI  

Biaya produksi (X1)                  

Biaya operasional 

(X2)               

Struktur modal (X3) 

Pertumbuhan 

perusahaan (X4) 

Profitabilitas (Y) 

Biaya Produksi, Biaya 

Operasional dan 

Struktur 

Modalberpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

Pertumbuhan 

Perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas 

6 Hidayat 

(2016) 

Pengaruh biaya 

produksi, penjualan 

terhadap 

profitabilitas (study 

survei pada 

Biaya produksi (X1) 

Penjualan (X2)  

Profitabilitas (Y) 

Biaya produksi  dan 

penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 



 
 

35 
 

perusahan 

manufaktur sektor 

industri dan kimia 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-

2014) 

7 Hartono, dkk. 

(2017) 

Pengaruh Financial 

Leverage, Modal 

Kerja, 

Pertumbuhan 

Penjualan, Ukuran 

Perusahaan Dan 

Leverage Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI  

Financial leverage 

(X1)                  

modal kerja (X2) 

pertumbuhan 

penjualan (X3) 

ukuran perusahaan 

(X4)              

leverage (X5) 

Profitabilitas (Y) 

Modal kerja, 

pertumbuhan penjualan, 

ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas  

Financial leverage  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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2.11 KERANGKA PEMIKIRAN 

Menurut Sugiyono (2014:88-89). Kerangka berfikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen yaitu biaya 

produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan dan leverage. 

Sedangkan variabel dependen ada satu yaitu Profitabilitas. Berikut kerangka 

konseptual dari penelitian ini. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

 Parsial 

 Simultan  

 Modal Kerja (X3) 

Pertumbuhan 

Penjualan (X2) 

 Ukuran 

Perusahaan (X4) 

Biaya Produksi 

(X1) 

H6 

H5 

H3 

H1 

H4 

Profitabilitas (Y) 

H2 

 Leverage (X5) 
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2.12 RUMUSAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data Sugiyono (2014:93). 

2.12.1 Pengaruh Biaya Produksi terhadap Profitabilitas 

Menurut Mulyadi(2005:11) dalam (Ramadhan, 2015) biaya produksi 

berpengaruh terhadap profit ialah sebagai berikut “biaya produksi merupakan 

suatu sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran, nilai 

keluaran diharapkan lebih besar daripada masukan yang dikorbankan unutk 

menghasilkan keluaran tersebut sehingga kegiatan organisasi dapat menghasilkan 

profit/laba atau sisa hasil usaha”. 

Menurut Carter (2008:40) yang dapat mempengaruhi kenaikan dan 

penurunan biaya produksi terdiri dari: jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya Carter (2008:129) ia juga 

menyatakan bahwa: “Tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat ditentukan 

oleh volume produksi yang dihasilkan, semakin banyak volume produksi yang 

dicapai maka semakin tinggi pula biaya produksi. Semakin banyak volume 

produksi yang dicapai maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh”. 

Kemampuan perusahaan dalam menetapkan biaya produksi yang tepat 

akan mempengaruhi tingkat profit yang diperoleh. Biaya produksi memiliki 

hubungan yang negatif dengan profit. Jika terjadi peningkatan biaya produksi 
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sementara hasil penjualan tetap maka profit turun dan sebaliknya apabila terjadi 

penurunan biaya produksi sementara hasil penjualan tetap maka profit naik. maka 

di harapkan semakin tinggi pula penjualan yang diterima akan dapat 

meningkatkan profit. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap di jual (Mulyadi, 2012) 

dalam (Hidayat, 2016) 

Hasil penelitian Rustami (2014), Rahmanita (2017), dan Hidayat (2016) 

sama-sama mendapatkan hasil bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan 

terhadap profit. Hal ini dapat memperkuat hipotesis dalam penelitian ini. 

Berdasarkan telaah penelitian tersebut, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 

H0  :Diduga Biaya produksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas. 

H1 :Diduga Biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas.  

2.12.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas 

Brigham dan Houston (2010) menyebutkan bahwa penjualan harus dapat 

menutupi biaya sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Semakin besar 

penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. 

Maka perusahaan dapat menentukan langkah yang akan diambil untuk 

mengantisipasi kemungkinan naik atau turunnya penjualan pada tahun yang akan 

datang. Bila penjualan ditingkatkan, maka aktiva pun harus ditambah sedangkan 

di sisi lain, jika perusahaan tahu dengan pasti permintaan penjualannya di masa 

mendatang, hasil dari tagihan piutangnya, serta jadwal produknya, perusahaan 

akan dapat mengatur jadwal jatuh tempo utangnya agar sesuai dengan arus kas 
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bersih di masa mendatang. Akibatnya, laba akan dapat dimaksimalkan. (Horne 

dan Wachowicz, 2009). dalam (Nugroho, 2010). 

Penelitian Lestianti (2016) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan 

penelitian Hartono (2017) mendapatkan hasil pertumbuhan penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan pengaruh tersebut merupakan 

fenomena peneliti untuk meneliti lebih lanjut.  maka disusun hipotesis sebagai 

berikut:  

H0 :Diduga pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas. 

H2 :Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas. 

2.12.3 Pengaruh Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

Tunggal (1995) dalam (Nugroho, 2010) menyebutkan indikasi pengelolaan 

modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja yang dapat dilihat dari 

perputaran modal kerja yang dimiliki dari asset kas di investasikan dalam 

komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Efisiensi modal kerja 

dapat dilihat dari perputaran modal kerja (working capital turnover), Perputaran 

modal kerja dimulai dari saat kas dinvestasikan dalam komponen modal kerja 

sampai saat kembali menjadi kas.  

Berdasarkan teori efisiensi, kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan 

(input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan 

juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar 
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maka dapat dikatakan modal kerja tepat (usaha dan kerja) dalam menjalankan 

sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan berkaitan 

penggunaan modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja dimulai dari saat 

kas dinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas 

maka akan meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. 

 Penelitian Lestianti (2016) mendapatkan hasil bahwa Modal Kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Suwendra (2016) dan Hartono (2017) mendapatkan hasil modal kerja 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil yang berbeda ini merupakan 

fenomena peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Maka disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

H0  :Diduga Modal Kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

H3 :Diduga Modal Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

2.12.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

diukur dari total asetnya. Perusahaan yang besar cenderung lebih dikenal oleh 

masyarakat dari pada perusahaan yang berukuran kecil, karena lebih dikenal 

sehingga informasi mangenai perusahaan besar lebih banyak dibandingkan 

perusahaan kecil (Nurhasanah, 2012) dalam Febria (2013). Informasi yang 

tersedia di pasar tersebut dapat menjadi bahan analisis investor dalam menentukan 

keputusan investasi dan sebagai kontrol untuk mengetahui kondisi perusahaan. 

Perusahaan yang besar mempunyai akses ke pasar modal sehingga lebih mudah 
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untuk mendapatkan tambahan dana sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 

suatu perusahaan. Menurut Munawir (2004:83) dalam Febria (2013) Perusahaan 

dengan ukuran besar pun dapat menghasilkan produk biaya rendah, dimana 

tingkat biaya rendah merupakan salah satu unsur untuk mencapai profit. 

Sedangkan menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sumiari (2016) 

biaya politis sering diproksikan dengan ukuran perusahaan. Oleh karenanya, 

political cost hypothesis disebut juga dengan size hypothesis. Ukuran perusahaan 

digunakan sebagai proksi biaya politis berdasarkan asumsi bahwa perusahaan 

besar lebih sensitif secara politis dan beban politis dinyatakan lebih besar dari 

pada perusahaan kecil. Biaya politis salah satunya adalah pajak yang menjadi 

kewajiban suatu perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki biaya politis yang tinggi akan berusaha untuk 

memperkecil profitnya, hal ini sesuai dengan teori akuntansi positif, khususnya 

hipotesis biaya politis. Scott (2000) dalam Sumiari (2016) menyatakan bahwa 

semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, maka semakin cenderung 

manajer memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah. 

Seperti yang dinyatakan Harianto (1998), dalam Febria (2013) perusahaan yang 

besar mempunyai pengendalian dan tingkat daya saing yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan kecil, sehingga bisa digunakan untuk perlindungan terhadap 

risiko ekonomis. (Lestianti, 2016) mendapatkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil (Febria, 2013), 

(Wijaya,2015) dan (Wibowo,2016) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh signifikan dan tidak signifikan ini 
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merupakan fenomena peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Maka disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 :Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap profitabilitas 

H4 :Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

2.12.5 Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas 

Penggunaan leverage merupakan salah satu keputusan penting dari 

manajer pendanaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Menurut Suad Husnan (1998:572) dalam (Febria,2013) perusahaan yang 

menggunakan hutang lebih banyak juga akan memperoleh peningkatan 

profitabilitas yang lebih besar. Penggunaan hutang bisa dibenarkan sejauh 

penggunaan hutang tersebut diharapkan memberikan profitabilitas yang lebih 

besar dari bunga hutang tersebut. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan modal asing dan modal sendiri (dengan 

tingkat bunga tetap) maka penggunaan modal asing yang lebih besarakan 

meningkatkan profitabilitas, namun disisi lain hutang yang tinggi akan 

meningkatkan risiko kebangkrutan. 

Ceteris paribus perusahaan yang mempunyai ratio leverage (debt/equity) 

yang tinggiakan cenderung memilih prosedur akuntansi yang menggeser 

pelaporan laba periode mendatang ke periode sekarang, sehingga rasio leverage 

akan cenderung menurun. Untuk memperoleh hutang, perusahaan harus 

memenuhi syarat yang diberikan oleh kreditur seperti mempertahankan rasio 

keuangan perusahaan. 
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Hasil pengujian varaibel Leverage salah satunya dilakukan oleh 

(Hartono,2017), (Nugroho dan pangestuti, 2010) dan (Febria, 2013) bahwa 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan (Wijaya,2015) 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pengaruh 

signifikan dan tidak signifikan ini merupakan fenomena peneliti untuk meneliti 

lebih lanjut.  maka disusun hipotesis sebagai berikut: 

H0: Diduga Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

H5: Diduga Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

2.12.6 Pengaruh Biaya Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, 

Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Profitabilitas 

Biaya produksi memiliki hubungan yang negatif dengan profit. Jika terjadi 

peningkatan biaya produksi sementara hasil penjualan tetap maka profit turun dan 

sebaliknya apabila terjadi penurunan biaya produksi sementara hasil penjualan 

tetap maka laba naik. maka di harapkan semakin tinggi pula penjualan yang 

diterima akan dapat meningkatkan profit. Biaya produksi merupakan biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap di jual 

(Mulyadi, 2012) dalam (Hidayat, 2016). Sedangkan pertumbuhan penjualan, 

semakin besar penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar pula keuntungan 

yang diperoleh. Maka perusahaan dapat menentukan langkah yang akan diambil 

untuk mengantisipasi kemungkinan naik atau turunnya penjualan pada tahun yang 

akan datang. 

Perputaran modal kerja yang tepat (usaha dan kerja) dalam menjalankan 

sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan berkaitan 
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penggunaan modal kerja, semakin cepat perputaran modal kerja dimulai dari saat 

kas dinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas 

maka akan meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan, jika  perusahaan besar membeli bahan baku dalam 

jumlah besar sehingga mendapatkan potongan harga (quantity discount) dari 

pemasok, maka perusahaan dengan ukuran besar pun dapat menghasilkan produk 

biaya rendah, dimana tingkat biaya rendah sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas suatu perusahaan. Sedangkan Leverage, Semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan modal asing dan 

modal sendiri (dengan tingkat bunga tetap) maka penggunaan modal asing yang 

lebih besar akan meningkatkan profitabilitas. 

Pengujian variabel biaya produksi, pertumbuhan penjualan dan modal 

kerja, ukuran perusahaan dan leverage secara garis besar berhubungan dengan 

profitabilitas. Dimana hasil dari uji simultan ini akan mempengaruhi kebijakan 

baik perusahaan maupun investor sebagai bahan pertimbangan. Maka disusun 

hipotesis sebagai berikut:  

H0: Diduga Biaya Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage tidak berpengaruh secara Signifikan 

Terhadap Profitabilitas 

H6: Diduga Biaya Produksi, Pertumbuhan Penjualan, Modal Kerja, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage berpengaruh secara Signifikan Terhadap 

Profitabilitas 


