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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa peneliti terdahulu sebagai 

refrensi penulisan pada penelitian sekarang. Berikut ini adalah uraian penelitian 

terdahulu yang mendukung penelitian sekarang : 

1.  Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) 

Penelitian Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) menguji tentang 

pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

perdagangan di Indonesia. Data sampel yang dipilih oleh peneliti terdiri dari 10 

perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2006 sampai tahun 2011. Variabel bebas yang digunakan peneliti adalah Total 

Asset Turnover, Fixed Asset Turnover, Inventory Turnover, Current Ratio, Debt to 

Asset Ratio, dan Debt to Equity Ratio, sedangkan untuk variabel terikat peneliti 

menggunakan pertumbuhan laba. Teknik pengambilan sampel peneliti 

menggunakan metode Purposive Sampling dan untuk teknik analisis peneliti 

menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Total Asset 

Turnover, Fixed Asset Turnover, Inventory Turnover, Current Ratio, Debt to Asset 

Ratio, dan Debt to Equity Ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba dan secara parsial variabel Total Asset Turnover, Fixed Asset 

Turnover, dan Inventory Turnover menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel Current Ratio, Debt to Asset 
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Ratio, dan Debt to Equity Ratio tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Variabel terikat yang digunakan menggunakan Pertumbuhan Laba. 

2. Variabel bebas yang digunakan menggunakan Total Assets Turnover, 

Inventory Turnover, Debt to Asset Ratio. 

3. Metode untuk teknik sampel menggunakan Purposive Sampling dan untuk 

teknik analisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan data sampel perusahaan perdagangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2011, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan data sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Total Asset Turnover, Fixed 

Asset Turnover, Inventory Turnover, Current Ratio, Debt to Asset Ratio, 

dan Debt to Equity Ratio sebagai variabel independennya, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan Total Asset Turnover, Inventory 

Turnover, Debt to Asset Ratio, dan Return On Asset sebagai variabel 

independennya. 

2.  Anggun Arif Rachmawati dan Nur Handayani (2014) 

Penelitian Anggun Arif Rachmawati dan Nur Handayani (2014) menguji 

tentang pengaruh rasio keuangan dan kebijakan deviden terhadap pertumbuhan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data sampel yang dipilih 
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oleh peneliti terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008, 2009, 2010. Variabel yang digunakan peneliti adalah 

Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total Asset Turnover, Profit Margin, dan 

Deviden Payout Ratio, sedangkan untuk variabel terikat peneliti menggunakan 

pertumbuhan laba. Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan metode 

Purposive Sampling dan untuk teknik analisis peneliti menggunakan metode 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Current Ratio,Debt 

to Asset Ratio, Total Asset Turnover, Profit Margin, dan Deviden Payout Ratio 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan secara 

parsial variabel Debt to Asset Ratio menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel Current Ratio, Total 

Asset Turnover, Profit Margin, dan Deviden Payout Ratio menunjukkan tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Variabel terikat yang digunakan menggunakan Pertumbuhan Laba. 

2. Variabel bebas yang digunakan menggunakan Debt to Asset Ratio. 

3. Metode untuk teknik sampel menggunakan Purposive Sampling dan untuk 

teknik analisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

4. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan data sampel perusahaan manufaktur di 
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BEI periode tahun 2008, 2009, 2010, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Current Ratio, Debt to Asset 

Ratio, Total Asset Turnover, Profit Margin, dan Deviden Payout Ratio 

sebagai variabel independennya, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt to Asset 

Ratio, dan Return On Asset sebagai variabel independennya. 

3.  Sayekti dan Sumarno Dwi Saputra (2015) 

Penelitian Sayekti dan Sumarno Dwi Saputra (2015) menguji tentang 

analisis pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada industry rokok 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sampel yang dipilih oleh peneliti 

terdiri dari 4 perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2006 sampai tahun 2013. Variabel yang digunakan peneliti adalah Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset, dan Price Earning 

Ratio, sedangkan untuk variabel terikat peneliti menggunakan pertumbuhan laba. 

Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan metode Purposive Sampling 

dan untuk teknik analisis peneliti menggunakan metode Analisis Regresi Linier 

Berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Current Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset dan Price Earning Ratio 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan secara 

parsial variabel Net Profit Margin, Return On Asset dan Price Earning Ratio 
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menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, 

sedangkan variabel Current Ratio dan Debt to Equity Ratio menunjukkan tidak 

ada pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Variabel terikat yang digunakan menggunakan Pertumbuhan Laba. 

2. Variabel bebas yang digunakan menggunakan Return On Asset. 

3. Metode untuk teknik sampel menggunakan Purposive Sampling dan untuk 

teknik analisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan data sampel industri rokok yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2013, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan data sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset dan Price Earning Ratio 

sebagai variabel independennya, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Debt to Asset 

Ratio, dan Return On Asset sebagai variabel independennya. 

4.  Raditya Cahyaning Putri, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2015) 

Penelitian Raditya Cahyaning Putri, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2015) 

menguji tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Data sampel yang dipilih oleh 

peneliti terdiri dari 13 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Variabel bebas yang digunakan 

peneliti adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan 

Profit Margin, sedangkan untuk variabel terikat peneliti menggunakan 

pertumbuhan laba. Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan metode 

Purposive Sampling dan untuk teknik analisis peneliti menggunakan metode 

Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Current Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Profit Margin secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan secara parsial variabel 

Total Asset Turnover, dan Profit Margin menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel Current Ratio dan Debt to Equity 

Ratio tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Variabel terikat yang digunakan menggunakan Pertumbuhan Laba. 

2. Variabel bebas yang digunakan menggunakan Total Asset Turnover. 

3. Metode untuk teknik sampel menggunakan Purposive Sampling dan untuk 

teknik analisis menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan data sampel perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2014, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan data sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Current Ratio, Debt to Equity 
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Ratio, Total Asset Turnover, dan Profit Margin sebagai variabel 

independennya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Total Asset 

Turnover, Inventory Turnover, Debt to Asset Ratio, dan Return On Asset 

sebagai variabel independennya. 

2.2  Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang akan 

mendukung tentang penelitian ini dan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

2.2.1  Laba dan Pertumbuhan Laba 

Laba digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja operasional 

perusahaan. Laba yang dilaporkan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan 

perusahaan dalam mencapai tujuan operasional yang telah ditetapkan. Menurut 

Raditya Cahyaning Putri, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2015), dengan adanya 

laba di dalam suatu perusahaan akan menjamin keberlangsungan usaha (going 

concern) perusahaan tersebut dan menghindarkan perusahaan dari likuidasi 

(kebangkrutan). 

Pertumbuhan laba merupakan persentase peningkatan ataupun penurunan 

laba dari suatu periode ke periode selanjutnya. Laba di tahun sekarang dapat 

dijadikan sebagai prediksi untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. 

Bagi investor laba merupakan informasi sangat penting untuk mengambil 

keputusan investasi. Hal ini berkaitan dengan perkiraan jumlah kas dari dividen 

yang akan diterima yang jumlahnya tergantung laba perusahaan yang akan datang. 

“Pertumbuhan laba di hitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang 
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dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya” (Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni, 2013 : 63). 

Pertumbuhan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih 

(laba berjalan) perusahaan, merupakan laba bersih yang diperoleh dari seluruh 

hasil kegiatan operasional setelah dikurangi oleh biaya dan pajak yang 

ditanggungkan dari perusahaan tersebut. Pertumbuhan laba dapat diterjemahkan 

dengan skala rasio sebagai berikut : 

      
          

     
 ................................................................................ (1) 

Keterangan : 

ΔYit = Pertumbuhan laba pada periode t 

Yit = Laba perusahaan i pada periode t 

Yit-1 = Laba perusahaan i pada periode t-1 

2.2.2  Rasio Keuangan 

Menurut Abdul Halim (2007 : 156), Rasio keuangan adalah rasio yang 

menghubungkan dua data keuangan (neraca atau laporan laba rugi), baik secara 

individu atau kombinasi dari keduanya, dengan cara membagi satu data dengan 

data yang lainnya. Analisis rasio keuangan secara umum dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa kelompok utama. Menurut (David Sukardi Kodrat dan 

Kurniawan Indonanjaya, 2010 : 234), ada lima jenis rasio keuangan, meliputi 

Leverage (Solvabilitas) Ratio, Liquidity (Likuiditas) Ratio, Efficiency (Aktivitas) 

Ratios, Profitability (Profitabilitas) Ratios, Market-Value (Pasar) Ratios. Melalui 

analisis rasio keuangan akan dapat diketahui posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan, dimana dari hasil analisis tersebut investor dapat mengambil suatu 
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keputusan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa rasio yang terkait dengan 

penelitian ini : 

1.  Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa asset. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efisien penggunaan asset dan 

semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas (Abdul Halim, 2007 : 157). 

a. Total Asset Turnover 

Total Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan 

penjualan. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut : 

                        
                

            
 ................................... (2) 

b. Inventory Turnover 

Inventory Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam satu 

periode. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut : 

                      
                     

          
 ............................ (3) 

2.  Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan membayar 

kewajiban tak lancar (kewajiban jangka panjang), baik pokok maupun bunganya. 

Kemampuan membayar kewajiban tak lancar bergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba karena cicilan utang pokok maupun 

bunganya menurut kelaziman dibayar dengan dana kas, dan besarnya dana kas 
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sangat ditentukan oleh besarnya laba yang masuk ke dalam perusahaan dalam 

bentuk uang kas (Shirle dan Susi Dwimulyani, 2007 : 49). 

a. Debt to Asset Ratio 

Debt to Asset Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Rasio ini dapat diukur sebagai berikut : 

                       
               

            
 ........................................ (4) 

3.  Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar efektifitas 

suatu perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki untuk menghasilkan 

keuntungan. Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental 

perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan 

dalam memperoleh laba (Harmono, 2009 : 109) 

a. Return On Asset 

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

asset tertentu. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut : 

                   
           

            
 ................................................... (5) 

2.2.3  Hubungan Total Asset Turnover terhadap Pertumbuhan Laba 

Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio yang mengukur aktivitas 

dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui penggunaan 

aktiva. Semakin cepat perputaran aktiva suatu perusahaan untuk menunjang 

kegiatan penjualan bersihnya, maka pendapatan yang diperoleh meningkat 
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sehingga laba yang di dapat besar. Suatu perusahaan dengan penjualan yang 

positif merupakan perusahaan dengan prospek yang baik karena akan memperoleh 

laba yang positif pula (Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni, 2013 : 66). Pada 

penelitian sebelumnya oleh Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) dan 

Raditya Cahyaning Putri, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2015) menyatakan bahwa 

Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

2.2.4  Hubungan Inventory Turnover terhadap Pertumbuhan Laba 

Inventory Turnover (ITO) merupakan rasio yang mengukur berapa kali 

persediaan akan berputar dan kembali lagi. Inventory Turnover (ITO) merupakan 

aktivitas perusahaan yang jelas diperlukan dan diperhitungkan, karena dapat 

mengetahui efisiensi biaya, juga berguna untuk memperoleh laba yang besar (Ade 

Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni, 2013 : 67). Dengan demikian perusahaan yang 

perputaran persediaannya tinggi, memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut 

efisien dalam mengelola persediaan. Pada Penelitian Ade Gunawan dan Sri Fitri 

Wahyuni (2013) menyatakan bahwa Inventory Turnover (ITO) berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. 

2.2.5  Hubungan Debt to Asset Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

Debt to Asset Ratio (DAR) yaitu perbandingan antara total utang dengan 

total asset perusahaan. Debt to Asset Ratio (DAR) menunjukkan perbandingan 

antara total kewajiban (utang) dengan seluruh asset (aktiva) yang dimiliki 

perusahaan. Dalam pengelolaannya utang memiliki nilai positif dan negatif bagi 

perusahaan, dimana satu sisi utang mampu memberikan kontribusi dalam 

operasional perusahaan untuk meningkatkan laba, disatu sisi lain utang juga bisa 
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menurunkan laba perusahaan karena pembayaran bunga yang disebabkan oleh 

utang. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, 

maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman 

karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan 

aktiva yang dimilikinya (Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni, 2013 : 67). Pada 

penelitian Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) menyatakan bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba, sedangkan 

Anggun Arif Rachmawati dan Nur Handayani (2014) menyatakan bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

2.2.6  Hubungan Return On Asset terhadap Pertumbuhan Laba 

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asetnya. 

Rasio ini dapat memberikan indikasi perusahaan pada kondisi yang baik atau 

buruk dalam pengendalian biaya untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROA 

mengindikasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan atas aset juga meningkat, 

sehingga menambah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba. 

Sebaliknya, semakin kecil ROA mengindikasikan keuntungan atas aset 

mengalami penurunan, sehingga hal tersebut akan mengurangi kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan laba (Sayekti dan Sumarno Dwi 

Saputra, 2015 : 120). Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Sumarno Dwi 

Saputra (2015), menyatakan bahwa Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4  Hipotesis Penelitian 

H1 : Rasio Total Asset Turnover (TATO), Inventory Turnover (ITO), Debt to 

Asset Ratio (DAR), dan Return On Asset (ROA) secara simultan mampu 

memprediksi signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

H2 : Rasio Total Asset Turnover (TATO) secara parsial mampu memprediksi 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

H3 : Rasio Inventory Turnover (ITO) secara parsial mampu memprediksi 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

H4 : Rasio Debt to Asset Ratio (DAR) secara parsial mampu memprediksi 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

H5 : Rasio Return On Asset (ROA) secara parsial mampu memprediksi  

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 

PERTUMBUHAN 

LABA 

Total Asset Turnover (+) 

Inventory Turnover (+) 

Debt to Asset Ratio (+/-) 

Return On Asset (+) 




