
BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank suatu waktu (periode) akan

melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk

memberikan informasi suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva,

kewajiban (hutang) serta modal, yang kesemuanya ini tergambar dalam neraca. Laporan

keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu

yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan juga memberikan

gambaran arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas (Kasmir, 2010).

Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi tentang

kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dari sebuah laporan keuangan dapat

diketahui apakah kinerja perusahaan  tersebut baik atau buruk. Salah satu fungsi dari laporan

keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Kinerja

merupakan keadaan atau kondisi keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan dari tahun

ke tahun. Kinerja perusahaan perlu di analisis untuk mengukur efisiensi usaha dan

menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan. Laporan keuangan juga

merupakan alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan data keuangan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah

pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, karyawan, dan pemerintah (Munawir, 2002).



2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

a. Laporan Neraca

Neraca yang sering disebut laporan keuangan adalah suatu daftar yang

menggambarkan aktiva (harta, kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh

suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan keuangan

neraca ini adalah untuk membantu investor, kreditur dan pihak-pihak lain yang

membutuhkannya. Tujuan yang lebih spesifik adalah untuk memberikan informasi

mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, modal dari suatu lembaga keuangan.

Ada tiga elemen dasar dalam laporan neraca yaitu aset (aktiva), hutang dan modal.

Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa

dinyatakan dalam satuan uang. Hutang atau kewajiban adalah hutang atau beban

yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu

dimasa yang akan datang. Modal adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan

(aktiva) perusahaan (Jusup, 2003).

b. Laporan Laba Rugi

Laporan rugi laba adalah laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan

dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi menggambarkan keberhasilan atau

kegagalan operasional dalam mencapai tujuannya. Hasil operasional tersebut

diukur dengan biaya yang dikeluarkan (Jusup, 2003). Ada tiga elemen pokok

dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan operasional, beban operasional dan laba

atau rugi. Pendapatan adalah aset yang  masuk atau aset yang naik atau hutang

yang semakin berkurang. Beban operasional adalah assets yang dikeluarkan atau

ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan assets tersebut atau adanya hutang. Laba

adalah kenaikan modal karena adanya transaksi yang mempengaruhi lembaga



keuangan pada saatn tertentu. Rugi adalah penurunan modal dari adanya transaksi

yang dilakukan lembaga keuangan selama periode tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan ringkasan arus kas selama satu periode. Laporan ini

menunjukkan perubahan arus kas yang terjadi karena kegiatan operasi, investasi

dan finansial sehingga posisi/saldo kas berubah. Tujuan yang paling utama dari

Laporan Arus Kas ini adalah untuk memberikan informasi penting atau yang

relevan mengenai penerimaan penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran kas

selama periode berjalan. Adapun bentuk penyajian Laporan Arus Kas ini dibagi

menjadi empat bagian, yakni:

1) Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi seperti Penjualan Tunai,

Pelunasan Hutang, Pembayaran Biaya-Biayanya.

2) Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas investasi seperti menginvestasikan

dana yang tidak terpakai.

3) Diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Pendanaan seperti dana pinjaman dari

luar perusahaan (Hutang Jangka Panjang)

4) Disesuaikan dengan Bisnis Perusahaan.

2.2 Rasio Keuangan

1. Pengertian Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu

periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam

bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam

laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat satu sisi saja. Artinya jika hanya

dengan melihat apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih baik apabila dapat kita



bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Caranya adalah dengan

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Setelah melakukan

perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu.

Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Rasio

keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga

kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan. Menurut

Simamora (2006:822) rasio merupakan pedoman yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi

dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari

tahun-tahun sebelumnya atau perusahaaan-perusahaan lain.

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyimpangan

dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Menurut Wild, et al (2005:36) rasio

merupakan alat untuk meyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio

merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat

mengindikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut”. Dari defenisi ini rasio dapat

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dengan cara

membandingkan rasio keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan maka diperlukan

adanya pembanding. Ada dua metode pembanding rasio keuangan perusahaan menurut

Syamsuddin (2000:39) yaitu:

a. Cross sectional approach, yaitu merupakan cara mengevaluasi dengan jalan

membandingkan rasio-rasio perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang

sejenis pada saat yang bersamaan.

b. Time series analysis yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan

rasio-rasio financial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.



Analisis rasio keuangan bermanfaat baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak

eksternal. Bagi pihak internal, analisis rasio keuangan bermanf aat sebagai proses

perencanaan dan pengevaluasian prestasi dan kinerja perusahaan. Sedangkan bagi pihak

eksternal, rasio keuangan bermanfaat untuk memperkirakan potensi risiko yang akan

dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan

pengembalian pokok pinjaman. Selain itu analisis rasio juga bermanfaat bagi investor dalam

mengevaluasi nilai saham dan untuk memperkirakan pertumbuhan (prospek) perusahaan di

masa yang akan datang.

2. Jenis-jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. Rasio

keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan sehingga

kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan dapat diinterpretasikan. Adapun jenis-

jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban financial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka

pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik

kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:206) rasio likuiditas adalah rasio yang

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya perusahaan memerlukan sejumlah

kas yang cukup sebagaimana yang dikemukakan oleh Wild, et al (2005:9)

“Likuiditas (liquiditty) merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas

dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas bergantung pada



arus kas perusahaan dan komponen aktiva lancer dan kewajiban lancarnya”.

Menurut Syamsuddin (2000:41) “likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan

keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkenaan dengan kemampuannya

untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas”. Perusahaan harus

mengubah aktiva lancar tertentu menjadi kas untuk membayar kewajiban lancarnya,

misalnya perusahaan perlu menagih piutang atau menjual persediaannya sehingga

perusahaan memperoleh kas.

Rasio likuiditas dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Rasio likuiditas tersebut

menurut Tampubolon (2005:36) antara lain current ratio, quick ratio, absolute

liquidity ratio. Menurut Darsono dan Ashari (2005:52- 53) “rasio likuiditas meliputi

rasio lancar, quick test ratio, net working capital, defensive interval ratio.

Rasio likuiditas yang menjadi fokus penelitian ini adalah current ratio (CR). Rasio

lancar (current ratio) menurut Simamora (2006:524) menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dari aktiva lancarnya.

Pihak yang paling berkepentingan terhadap rasio lancar adalah kreditor jangka

pendek seperti pemasok. Semakin besar aktiva lancar maka semakin tinggi rasio

lancar. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar menurut Wild, et al

(2005:4):

Current Ratio =
Aktiva Lancar

Kewajiban Lancar

b. Rasio Leverage

Perusahaan memperoleh sumber pendanaan dari dua sumber yaitu kreditor dan

pemegang saham. Rasio leverage menunjukkan berapa besar perusahaan didanai

oleh kreditor dan pemegang saham. Rasio leverage (rasio utang) menurut Van Horne

dan Wachowicz (2005:209) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan



dibiayai oleh utang. Rasio leverage  disebut juga  rasio solvabilitas. Menurut

Darsono dan Ashari (2005:54) rasio leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika

perusahaan tersebut dilikuidasi.

Pihak yang paling berkepentingan terhadap rasio leverage perusahaan adalah

kreditur dan pemegang saham. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari

kreditor, semakin tinggi risiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh kewajiban

dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio leverage, semakin

rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang saham, karena

perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba dapat dibagikan

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Menurut Tampubolon (2005:37) pada dasarnya rasio leverage yang lazim digunakan

adalah debt to net worth, coverage interest charges, total assets to net worth, fixed

assets to net worth, current assets to net worth, inventory to net worth,  receivable to

net worth, liquid assets to net worth. Ada dua rasio leverage menurut Van Horne dan

Wachowicz (2005:209) yaitu rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity) dan rasio

utang terhadap total aktiva (debt to total assets ratio).

Rasio leverage yang menjadi fokus penelitian ini adalah debt to equity ratio (DER).

Debt to equty ratio merupakan rasio yang membandingkan utang perusahaan dengan

total ekuitas. DER merupakan financial leverage yang dipertimbangkan sebagai

variabel keuangan karena secara teoritis menunjukkan rasio suatu perusahaan

sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham. DER yang tinggi mempunyai

dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan karena tingkat utang yang semakin

tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang berarti mengurangi keuntungan,



Sebaliknya, tingkat DER yang rendah menunjukkan kinerja yang semakin baik,

karena menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi.

Debt to Equity Ratio =
Total Kewajiban

Total Ekuitas

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas atau rasio pemanfaatan aktiva menurut Wild, et al (2005:40) yang

mengaitkan penjualan dengan berbagai kategori aktiva, merupakan penentu penting

ROI. Rasio aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi rasio perputaran kas (cash

turnover), rasio perputaran piutang usaha (account receivable turnover), perputaran

persediaan (inventory turnover), perputaran modal kerja (working capital turnover),

perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover), dan perputaran total aktiva (total

assets turnover).

Rasio aktivitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah total assets turnover

(TATO). Total assets turnover menurut Syamsuddin (2000:73) mengukur berapa

kali total aktiva perusahaan menghasilkan penjualan”, sedangkan menurut Darsono

dan Ashari (2005:60) kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang

dimiliki untuk menghasilkan penjualan digambarkan dalam rasio ini”. Rumus untuk

menghitung total asstes turnover menurut Horne dan Wachowicz (2005:221).

Total Assets Turnover =
Penjualan Bersih

Total Aktiva

d. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh

laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Rasio ini



juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

Rasio profitabilitas (profitability ratio) menurut Horne dan Wachowicz (2005:222)

adalah rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi. Dari rasio

profitabilitas dapat diketahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan. Setiap

perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat

melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang

menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak

menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari

kreditor maupun investasi dari pihak luar.

Dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi, rasio profitabilitas dapat

diklasifikasikan menjadi margin laba kotor (gross profit margin), margin laba

operasi (operating profit margin), margin laba sebelum pajak (pretax profit margin),

margin laba bersih (net profit margin), return on assets atau return on investment

dan return on equity.

Rasio profitabilitas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah gross profit

margin (GPM). Gross profit margin (GPM) dapat digunakan untuk mengetahui

keuntungan kotor dari setiap barang yang dijual perusahaan. Gross profit margin

menurut Horne dan Wachowicz (2005:222) memberitahu kita laba dari perusahaan

yang berhubungan dengan penjualan, setelah kita mengurangi biaya untuk

memproduksi barang yang dijual.

Penggunaan rasio ini dalam menentukan bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan

memiliki kelemahan karena rasio ini hanya memberi tahu besarnya keuntungan

kotor dari penjualan yang dilakukan perusahaan tanpa memasukkan struktur biaya



yang ada pada perusahaan. Rumus untuk menghitung gross profit margin menurut

Wild, et al (2005:42).

Gross Profit Margin =
Penjualan - HPP

Penjualan

Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasional perusahaan.

Hasil perhitungan rasio ini harus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau penurunan gross profit margin.

2.3 Pertumbuhan Laba

1. Pengertian Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Wild, et al (2005:25)

mendefenisikan laba sebagai berikut:

Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan.

Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode

bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat. Laba

merupakan perkiraan atas kenaikan (atau penurunan) ekuitas sebelum distribusi kepada

dan kontribusi dari pemegang ekuitas.

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba

diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut

Harahap (2011:267) yang dimaksud dengan laba adalah perbedaan antara realisasi

penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.

Sedangkan Pengertian Laba Menurut Suwardjono (2008:464) laba dimaknai sebagai

imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan

kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan

penyerahan barang/jasa).



2. Jenis-jenis Laba

Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis laba

dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Laba kotor adalah merupakan selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok

penjualan.

b. Laba operasional, yaitu merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk

rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam

perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya,

angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang

pantas sebagai jasa pada pemilik modal.

c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax), Laba sebelum

dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi

biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang

terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai

perusahaan.

d. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih, Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi

berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan

laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai Deviden

kepada para pemegang saham.

3. Pengertian Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba dapat digunakan untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan.

Menurut Stice, et al (2004:225- 226) riset mendukung pernyataan FASB bahwa indikator

terbaik atas kinerja adalah laba. Jadi memahami laba, apa yang diukur oleh laba dan

komponen-komponennya adalah penting untuk dapat memahami dan menginterpretasikan



keadaan keuangan suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007)

penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar

bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investmen) atau penghasilan per

saham (earning per share).

Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba per tahun. Indikator

perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak, tidak

termasuk item extra ordinary dan discontinued operation. Penggunaan laba sebelum pajak

sebagai indikator perubahan laba dimaksudkan untuk menghindari pengaruh penggunaan

tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. Alasan mengeluarkan item extra

ordinary dan discontinued operation dari laba sebelum pajak adalah untuk menghilangkan

elemen yang mungkin meningkatkan perubahan laba yang mungkin tidak akan timbul dalam

periode yang lainnya.

Pada umumnya kinerja manajer perusahaan diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang

diperoleh. Oleh karena itu, banyak manajer yang melakukan manajemen laba agar kinerja

mereke terlihat baik. Tindakan manajemen tersebut dapat merugikan pemegang saham.

Pemegang saham mengharapkan kinerja perusahaan mengalami peningkatan yang ditandai

dengan peningkaatan laba karena peningkatan laba akan meningkatkan pengembalian

kepada pemegang saham.

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh perubahan komponen-komponen dalam laporan

keuangan. Pertumbuhan laba yang disebabkan oleh perubahan komponen laporan keuangan

misalnya perubahan penjualan, perubahan harga pokok penjualan, perubahan beban operasi,

perubahan beban bunga, perubahan pajak penghasilan, adanya perubahan pada pos-pos luar

biasa, dan lain-lain. Perubahan laba dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor luar seperti

adanya peningkatan harga akibat inflasi dan adanya kebebasan manajerial (manajerial

discreation) yang memungkinkan manajer memilih metode akuntansi dan membuat estimasi



yang dapat meningkatkan laba. Rumus yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan

laba dalam penelitian ini adalah:

Pertumbuhan Laba =
Laba Bersih Tahunt - Laba Bersih Tahunt-1

Laba Bersih Tahunt - 1

2.4 Tinjauan Syariah Laba Dalam Islam

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah

dijelaskan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Hal ini terlihat ketika mereka telah menetapkan

dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga

menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan menghitung

zakat, bahkan mereka juga menetapkan kretaria-kretaria yang jelas untuk menentukan kadar

dan nisbah zakat itu, seperti terdapat dalam khazanah Islam, yaitu tentang metode-metode

akutansi penghitungan zakat. Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang.

Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atu hasil dagang (Harahap,

2011).

Di dalam surat al-Baqarah ayat 16 Allah berfirman:

أُولَئَِك الَِّذیَن اْشتََرُوا اللَةَ بِاْلھَُدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُھُْم َوَما َكانُوا ُمْھتَِدینَ  الضَّ

Artinya:

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka
tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereks mendapat petunjuk.”

Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan laba, diantaranya: “Seorang mukmin itu

bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan amalan-

amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya.”(HR Bukhari dan

Muslim). Dalam hadits diketahui bahwa laba itu ialah bagian yang berlebih setelah

menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam

bahasa Arab maupun Al-Quran, yaitu pertambahan (kelebihan) dari modal pokok.

Laba bergantung pada keadaan, sifat barang, permintaan, dan situasi pasar. Untuk itu,



islam menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum syar’i untuk melarang monopoli,

eksploitasi, penipuan, kebohongan, kecurangan, pembodohan, dan segala sesuatu yang

mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil. Menurut konsep islam, nilai-nilai

keimanan, akhlak, dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama

dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi muamallah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2012) dengan judul Pengaruh Finansial Ratio

terhadap Pertumbuhan Laba dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai

Variabel Pemoderasian. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

variabel DER, CR, OPM, GPM, WCTA, dan ROA secara bersama-sama (simultan)

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba). Secara

parsial variabel DER, CR, OPM, dan ROA berpengaruh terhadap pertumbuhan laba,

sedangkan variabel GPM dan WCTA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aba. CSR

bukan merupakan variabel moderating terhadap hubungan ROA dengan pertumbuhan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Zanora (2013) dengan judul Pengaruh Likuiditas,

Leverage dan Aktivitas terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

(1) likuiditas diwakili working capital to total asset tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba (2) Leverage diwakili debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap

pertumbuhan laba (3) Aktivitas yang diwakili oleh inventory turnover tidak berpengaruh

terhadap pertumbuhan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Taruh (2011) dengan judul Analisis rasio Keuangan

Memprediski Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. Hasil penelitian

menunjukkan dari tiga variabel (Rasio Total Asset Turnover, Current Liabilities to

Inventoriesdan Gross Profit Margin) yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba,

ternyata hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Satu



variabel tersebut adalah Gross Profit Margin (GPM), sedangkan dua variabel lainnya yaitu

Total Asset Turnover (TAT) dan Current Liabilities to Inventories (CLI) terbukti tidak

signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Laba (PL). Kedua, dari hasil Uji t dengan melihat

nilai signifikansi, yang paling signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba adalah

Rasio Gross Profit Margin (GPM) dengan nilai signifikansi t sebesar 0,001 dan variabel

indepeden yang paling tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba adalah Rasio Total

Asset Turnover (TAT) dengan nilai signifikansi t sebesar 0,911.

2.6 Kerangka Pikiran

a. Pengaruh Current Ratio terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek, atau

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Rasio lancar merupakan

indikator yang sesungguhnya dari likuiditas perusahaan, karena perhitungan tersebut

mempertimbangkan hubungan relatif antara aktiva lancar dengan hutang lancar untuk

masing-masing perusahaan (Syamsudin, 1985 dalam Yuni Nurmala Sari, 2007:17).

Semakin tinggi rasio lancar menunjukkan pertumbuhan laba yang tinggi (Kuswadi

2005:79). Pertumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai

keuangan yang baik. Perusahaan dengan laba bertumbuh, dapat memperkuat hubungan

antara besarnya atau ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yang diperoleh. Dimana

perusahaan dengan pertumbuhan laba akan memiliki jumlah aktiva yang besar sehingga

memberikan peluang lebih besar didalam menghasilkan profitabilitasnya.

b. Pengaruh Debt Equity Ratio terhadap Pertumbuhan Laba

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang salah satunya

dapat dilihat melalui debt to equity ratio. Menurut Robert Ang (1997) rasio ini menunjukkan

komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas. Semakin tinggi DER menunjukkan

komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga



berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).

Bagi perusahaan sebaiknya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban

hutang tetapnya tidak terlalu tinggi. Dengan debt to equity yang tinggi menunjukkan struktur

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang terhadap ekuitas. Menurut Barclay,

Smith dab Watts dalam Achmad (2007) perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba

mempunyai kesempatan yang lebih menguntungkan dalam mendanai investasinya secara

internal sehingga perusahaan menghindar untuk menarik dana dari luar dan berusaha

mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah yang terkait dengan hutangnya, selain itu

dengan profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan laba ditahan sehingga akan

mengurangi minat perusahaan untuk melakukan pinjaman dan rasio debt to equity akan

menurun.

c. Pengaruh Total Asset Turn Over terhadap Pertumbuhan Laba

Total asset trunover merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dengan

jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tertentu. Rasio ini merupakan ukuran

seberapa jauh aktiva yang telah dipergunakan dalam kegiatan atau menunjukkan berapa kali

aktiva berputar dalam periode tertentu.

Semakin besar total asset trunover menunjukkan perusahaan efisien dalam

menggunakan seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya. Semakin

cepat perputaran aktiva suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan bersihnya,

maka pendapatan yang diperoleh meningkat, sehingga laba yang didapat juga mengalami

peningkatan.

Menurut Sawir (2001) apabila dalam menganalisis total asset turnover selama

beberapa periode menunjukkan suatu trend yang cenderung meningkat, memberikan

gambaran bahwa penggunaan aktiva semakin efisien. Oleh sebab itu total asset turnover

dapat diperbesar dengan menambah aktiva pada satu sisi dan pada sisi lain diusahakan agar



penjualan dapat meningkat relatif lebih besar dari peningkatan aktiva atau dengan

mengurangi penjualan disertai dengan pengurangan terhadap aktiva.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran yang dapat dibuat untuk

penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.7 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut: diduga terdapat pengaruh rasio keuangan (current ratio, debt to

equity ratio, dan total asset turn over) terhadap pertumbuhan laba perusahaan.

Rasio Keuangan (X)

Current ratio (X1)

Debt to equity ratio (X2)

Total asset turnover (X3)

Pertumbuhan Laba
(Y)


