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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu diuraikan dalam penelitian ini, karena 

penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya. Ruang lingkup yang 

digunakan dalam penelitian ini hampir sama namun objek dan periode waktu yang 

digunakan berbeda, maka terdapat banyak perbedaan yang dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini ringkasan penelitian terdahulu :  

 

2.1.1  Nugroho, Nurdiansyah, dan Erviana (2017) 

Penelitian ini berjudul “Financial Ratio to Predicting the Growth 

Income (Case Study: Pharmaceutical Manufacturing Company Listed on 

Indonesia Stock Exchanfe Periode 2012 to 2016)”. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu perusahaan farmasi manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CR, DER, 

dan NPM sedangkan variabel terikatnya yaitu Pertumbuhan Laba. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Uji asumsi 

klasik, regresi linier berganda dan Uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah 

CR tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan farmasi 

manufaktur yang terdaftar di BEI. DER dan NPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan farmasi manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan secara simultan CR, DER, NPM berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan farmasi manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada beberapa variabel independen dan variabel dependen serta teknik analisis 

data yang digunakan. Persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu CR dan DER sebagai variabel 

independen dan pertumbuhan laba sebagai variabel dependen, persamaan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitin saat ini 

yaitu analisis deskriptif, Uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan Uji 

hipotesis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada 

sampel yang digunakan, penelitian terdahulu mengunakan sampel perusahaan 

farmasi manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 

dan penelitian sekarang dimulai tahun 2015-2017 dengan sampel yang digunakan 

yaitu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Penelitian sekarang juga 

memberikan adanya pembaharuan variabel independen yaitu TATO dan ROA. 

 

2.1.2   Riyadi (2017) 

Penelitian ini berjudul “Profit Analysis With Financial Ratio (Study At 

Manufacturing In Indonesia Stock Exchange)”. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2013 

sebanyak delapan puluh lima perusahaan, sedangkan sampel yang diperoleh 

dalam penelitian ini sebanyak empat puluh enam perusahaan, pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik stratified sampling dengan alokasi proposional. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CR, TATO, DER 

GPM, ROA dan ROE sedangkan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan laba. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, regresi linier 
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berganda, dan Uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara simultan 

CR, TATO, DER GPM, ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Secara partial CR, DER dan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan 

TATO dan ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sementara untuk GPM berpengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. Persamaan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang  

terletak pada adanya variabel CR, DER, TATO dan ROA sebagai variabel 

independen dan pertumbuhan laba sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel 

yang digunakan, periode penelitian serta teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 sedangkan sampel yang digunakan 

dalam penelitian saat ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

periode 2015-2017. Teknik analisis datang yang digunakan dalam peneliian 

terdahulu adalah analisis linier regresi, Uji R
2
, Uji F, dan Uji t, sedangkan teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu Uji asumsi klasik, 

analisis linier berganda,  Uji R
2
, Uji F dan Uji t. 
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2.1.3  Umobong (2015) 

Penelitian ini berjudul “Assessing The Impact Of Liquidity and 

Profitability Ratios On Growth Of Profits In Pharmaceutical Frims In Nigeria”. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan farmasi 

di Nigeria. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Acid Test, 

CR, NWC, ROA, Return On Capital Employed, ROE,GPR dan NPR sedangkan 

variabel terikatnya yaitu pertumbuhan laba. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif, multipel regresi, test and selection of models, 

haussmannn test, Uji F dan Uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara 

simultan Acid Test, CR, NWC, ROA, Return On Capital Employed, ROE,GPR 

dan NPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan farmasi di Nigeria, sedangkan secara partial untuk variabel Acid Test, 

CR, GPR, NWC, Return On Capital Employed, dan ROE berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan farmasi di Nigeria, sedakan 

ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan perusahaan farmasi di Nigeria serta NPR berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan perusahaan farmasi di Nigeria. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada beberapa variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. 

Persamaan variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada variabel CR dan ROA sebagai variabel independen dan 

pertumbuhan laba sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel yang digunakan, 
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periode penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan farmasi di Nigeria periode 

2011-2013, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu multipel regresi, test and selection of 

models, haussmannn test, Uji F dan Uji t, sedangkan teknk analisis yang 

digunakan peneliti sekarang yaitu Uji asumsi klasik, analisis linier berganda, Uji 

R
2
, Uji F dan Uji t, serta Penelitian sekarang memberikan adanya pembaharuan 

variabel independen yaitu DER dan TATO. 

 

2.1.4   Heikal, Khaddafi, dan Ummah (2014) 

Penelitian ini berjudul “Influence Analysis of Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER), 

and Current Ratio (CR), Against Corporate Profit Growth In Automotive In 

Indonesia Stock Exchange”. Sampel yang digunakan yaitu lima puluh lima 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ROA, ROE, NPM, DER dan CR sedangkan variabel terikatnya 

yaitu pertumbuhan laba. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis 

regresi linier berganda, Uji asumsi klasik, Uji F dan Uji t. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan ROA, ROE, NPM, DER dan CR 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan otomotif yang 

terdaftar di BEI. Secara parsial untuk variabel ROA, ROE dan NPM berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan otomotif yang 

terdaftar  di  BEI dan  untuk  DER  dan  CR berpengaruh   negatif  dan  signifikan  
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terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada variabel CR, DER dan ROA sebagai variabel independen dan pertumbuhan 

laba sebagai variabel dependen serta teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian terdahulu dan sekarang. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang terletak pada sampel dan periode yang digunakan. Penelitian 

terdahulu menggunakan sampel perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2012 sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. Penelitian 

sekarang memberikan adanya  pembaharuan variabel independen  yaitu TATO. 

 

2.1.5  Rachmawati dan Handayani (2014) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio keuangan (CR, DAR, TATO dan NPM) dan kebijakan 

dividen (DPR), sedangkan variabel terikatnya yaitu pertumbuhan laba. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

regresi linier berganda, Uji F dan Uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa CR, TATO NPM dan DPR berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan DAR 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Secara simultan CR, DAR, TATO, NPM dan DPR berpengaruh 
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signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada adanya variabel CR dan TATO sebagai variabel independen dan 

pertumbuhan laba sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang terletak pada sampel, periode dan teknik analisis data. 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2008-2011 sedangkan penelitian sekarang  menggunakan sampel 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2017. Teknik 

analisis yang digunakan penelitian terdahulu yaitu analisis deskriptif, regresi linier 

berganda, Uji F dan Uji t. sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik 

analisis data analisis deskriptif, regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. Penelitian sekarang memberikan adanya pembaharuan variabel 

independen yaitu DER dan ROA. 

 

2.1.6  Khaldun dan Muda (2014) 

Penelitian ini  berjudul “The  Influence  of  Profitability  and  Liquidity  

Ratios On the Growth of Profit Manufacturing Companies”. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah CR, QR, Cash Ratio, GPM, ROA dan ROE  

sedangkan variabel dependen yaitu pertumbuhan laba. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda, haussman test, Uji 

asumsi klasik, dan Uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
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secara simultan CR, QR, Cash Ratio, GPM, ROA dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI, dan secara parsial ke enam variabel independen 

CR, QR, Cash Ratio, GPM, ROA dan ROE menunjukkan tidak ada pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI dan memiliki hubungan yang positif.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada adanya variabel CR dan ROA sebagai variabel independen dan pertumbuhan 

laba sebagai variabel dependen. Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada sampel, periode dan teknik analisis data yang digunakan. 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 sedangkan 

penelitian sekarang dimulai tahun 2015-2017 dengan sampel yang digunakan 

yaitu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.teknik analisis data 

yangdigunakan penelitian terdahulu yaitu regresi linier berganda, haussman test, 

Uji asumsi klasik, dan Uji hipotesis sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

teknik analisis deskriptif, regresi linier berganda, Uji asumsi klasik, dan Uji 

hipotesis Penelitian sekarang memberikan adanya pembaharuan variabel 

independen yaitu TATO dan DER. 

 

2.1.7  Gunawan dan Wahyuni (2013) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia”. perusahaan 

perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan 
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sebanyak sepuluh perusahaan perdagangan selama periode 2006-2011. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu TATO, FATO, ITO, CR, DER dan 

DAR sedangkan variabel terikatnya yaitu Pertumbuhan Laba. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji asumsi klasik dan regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TATO FATO 

dan ITO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan perdagangan di BEI, sedangkan untuk variabel CR, DER dan DAR 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

perdagangan di BEI. Secara simultan TATO, FATO, ITO, CR dan DAR 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perdagangan 

di BEI. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada variabel TATO, CR dan DER sebagai variabel independen dan pertumbuhan 

laba sebagai variabel dependen.serta teknik analisis data yang digunakan. 

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada sampel 

dan periode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 

perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI periode 2006-2011 sedangkan 

penelitian sekarang dimulai tahun 2015-2017 dengan sampel yang digunakan 

yaitu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Penelitian sekarang 

memberikan adanya pembaharuan variabel independen yaitu ROA. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG 
 

Kategori Nugroho et al. 

(2017) 

Riyadi (2017) Umobong (2015) Heikal et al. 

(2014) 

Rachmawati dan 

Handayani (2014) 

Khaldun dan Muda 

(2014) 

Gunawan dan 

Wahyuni (2013) 

Peneliti 

Sekarang 

Variabel 

Terikat 

Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan Laba Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan Laba Pertumbuhan 

Laba 

Pertumbuhan 

Laba 

Variabel 

Bebas 

CR, DER, NPM CR, TATO, 

DER, GPM, 
ROA, ROE 

Acid Test, CR, 

NWC, ROA, ROCE, 
ROE, GP,NP 

ROA, ROE, 

NPM, DER, CR 

CR, DER, TATO, 

NPM, DPR 

CR, QR, CASH RATIO, 

GPM, ROA, ROE 

TATO, FATO, 

ITO, CR, DER, 
DAR 

CR, DER, 

TATO, ROA 

Periode 

Penelitian 
2012-2016 2013 2011-2013 2008-2012 2008-2011 2010-2012 2006-2011 2015-2017 

Subyek 
Penelitian 

Perusahaan 
Farmasi 

Manufaktur di 

BEI 

Perusahaan 
Manufaktur di 

BEI 

Perusahaan Farmasi 
Manufaktur di 

Nigeria 

Perusahaan 
Otomotif di 

BEI 

Perusahaan 
Manufaktur di 

BEI 

Perusahaan Manufaktur 
Sektor Makanan, 

Minuman di BEI 

Perusahaan 
Perdagangan di 

BEI 

Perusahaan di 
JII 

Teknik 
Sampling 

Purposive 

Sampling 

Random 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive Sampling Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 
Jenis Data Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 
 Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi Kuantitatif Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Kuantitatif Kuantitatif Dokumentasi 

Teknik 

Analisis Data 

Uji Asumsi 

Klasik, Regresi 

Linier 
Berganda dan 

Uji Hipotesis 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

Hipotesis 

Multipel Regresi, 

Test and Selection of 

Models, 
Haussmannn Test, 

Uji T, Uji F 

Analisis 

Regresi Linier, 

Uji Asumsi 
Klasik, Uji F, 

Uji T. 

Regresi Linier 

Berganda, Uji F, 

Uji T 

Regresi Linier Berganda, 

Haussman Test, Testing 

and Selection of Models, 
Asumsi Klasik, Uji 

Hipotesis 

Uji Asumsi 

Klasik, Regresi 

Linier Berganda, 
Uji Hipotesis 

Regresi Linier 

Berganda, Uji 

Asumsi Klasik 
Uji Hipotesis 

Sumber : Nugroho et al. (2017), Riyadi (2017), Umobong (2015), Heikal et al. (2014), Rachmawati dan Handayani (2014), Khaldun dan Muda (2014), Gunawan dan 

Wahyuni (2013). 
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Tabel 2.2 

ANALISIS GAP PADA PENELITIAN TERDAHULU 

No Penelitian Current 

Ratio 

(CR) 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(DER) 

Total Assets 

Turn Over 

(TATO) 

Return 

On Asset 

(ROA) 

1 Nugroho et al. (2017) TS (+) S (+)   

2 Riyadi (2017) TS (+) TS (+) S (-) TS (+) 

3 Umobong (2015) S (-)   TS (+) 

4 Heikal et al. (2014) S (-) S (-)  S (+) 

5 Rachmawati dan 

Handayani (2014) 

TS (+) S (-) TS (-)  

6 Khaldun dan Muda (2014) TS (+)   TS (+) 

7 Gunawan danWahyuni 

(2013) 

TS (-) TS (-) S (+)  

Sumber : Nugroho et al. (2017), Riyadi (2017), Umobong (2015), Heikal et al. 

(2014), Rachmawati dan Handayani (2014), Khaldun dan Muda (2014), Gunawan 

dan Wahyuni (2013). 

Pada Tabel 2.2 menjelaskan adanya analisis GAP pada penelitian 

terdahulu yaitu, penelitian dari Riyadi (2017) yang menjelaskan bahwa Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Gunawan 

danWahyuni (2013) yang menjelaskan bahwa Current Ratio berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan laba, namun kedua penelitian tersebut tidak 

sejalalan dengan hasil dari penelitian Heikal et al. (2014) yang menjelaskan 

bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Asset berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Penelitian dari Rachmawati dan Handayani (2014) menjelaskan bahwa 

Total Assets Turn Over berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Riyadi (2017) dan 

Gunawan dan  Wahyuni (2013)  yang  menjelaskan bahwa Total Assets Turn Over 
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berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1  Jakarta Islamic Index  

Jakarta Islamic Index (JII)  merupakan  salah satu index saham yang 

ada di Indonesia yang menghitung indekx harga rata-rata saham untuk jenis index 

saham yang memenuhi kriteria syariah yang dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 

2000. Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari tiga puluh saham syariah paling 

likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Review saham syariah dilakukan 

sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu Mei dan November (www.idx.co.id, 2018). 

BEI telah melakukan dan menentukan seleksi saham syariah yang 

menjadi bagian dari Jakarta Islamic Index, dengan kriteria likuiditas sebagai 

berikut : 

1. Saham syariah sebelum menjadi bagian dari Jakarta Islamic Index harus 

masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terlebih dahulu dan 

tercatat selama enam bulan terakhir 

2. Dipilih enam puluh saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 

tertinggi selama satu tahun terakhir 

3. Dari enam puluh saham tersebut, kemudian dipilih tiga puluh saham 

berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi 

4. Tiga puluh saham yang tersisa menjadi saham terpilih. 

Kriteria seleksi saham syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu : 

1. Emiten tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perjudian, 

perdagangan yang dilarang menurut syariah (perdagangan yang tidak 

http://www.idx.co.id/
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disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan 

penawaran atau permintaan palsu), jasa keuangan ribawi, serta 

perdagangan yang membawa pada kemudharatan dan haram menurut syari 

(obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, rokok, hotel, jual beli babi 

dan sebagainya). 

2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan, yaitu total utang yang berbasis 

bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari empat puluh lima 

persen, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan 

dengan total pendapatan usaha dan lain-lain tidak lebih dari sepuluh 

persen. 

 

2.2.2 Pengertian dan Karakteristik Laba 

Laba merupakan sumber utama perusahaan dalam menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam pengambilan keputusan pada masa yang 

akan datang, perusahaan harus membuat laporan laba rugi guna mengetahui 

seberapa besar keuntungan ataupun kerugian yang dialami di dalam suatu 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Wild (2003:407), laba 

merupakan selisih lebih dari pendapatan atau keuntungan setelah dikurangi semua 

beban dan kerugian. Laba merupakan salah satau pengukur aktivitas operasional 

dan perhitungan berdasarkan dasar akutansi akrual. Jadi dengan demikian laba 

merupakan selisih kelebihan pendapatan penjualan bersih dengan harga pokok 

penjualan.   

Chariri dan Ghozali (2012:214) menyebutkan bahwa laba memiliki 

beberapa karakteristik, yang diantaranya sebagai berikut : 
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1. Laba didasarkan pada transaksi real. 

2. Laba didasarkan pada prestasi perusahaan pada periode tertentu. 

3. Laba didasarkan prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman. 

4. Spesifik tentang definisi, pengakuan pendapatan serta pengukuran. 

5. Laba membutuhkan pengukuran mengenahi biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. 

6. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara biaya dan pendapatan 

yang relevan, serta berkaitan dengan pendapatan tersebut.  

Dari karateristik diatas, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan 

dan menganalisis kinerja perusahaan, yang salah satu indikator kinerjanya yaitu 

dengan pengukuran pertumbuhan laba. Menganalisis kinerja perusahaan dapat 

dilakukan dengan cara salah satunya yaitu dengan menganalisis rasio keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di JII yang sesuai dengan penelitian ini. 

Pertumbuhan laba dengan likuiditas yang baik, dapat mencerminkan baiknya 

kinerja dalam suatu perusahaan.  

 

2.2.3 Pertumbuhan Laba  

Setiap perusahaan berusaha menghasilkan laba secara maksimal. Laba 

merupakan selisih lebih dari pendapatan atau keuntungan setelah dikurangi semua 

beban dan kerugian (Wild, 2003:407). Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:12) 

“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 (Earnig Per Share)”. Kinerja dalam   

suatu   perusahaan  dapat   mempengaruhi  pertumbuhan  laba  perusahaan  
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dimasa yang akan datang.  

Secara umum pertumbuhan laba yang terjadi dipengaruhi oleh 

perubahan komponen dalam laporan keuangan, misalnya perubahan pajak 

penghasilan, perubahan penjualan, perubahan beban operasional dan perubahan 

pada pos-pos lainnya. Pertumbuhan laba dalam perusahaan digunakan sebagai alat 

penlilaian kinerja pada perusahaan. Pertumbuhan laba merupakan kenaikan laba 

atau penurunan laba per tahun. Menurut Harahap (2009:310), pertumbuhan laba 

dapat dihitung dengan menggunakan cara :  

Pertumbuhan Laba = 
 aba  er ih  ahun       aba  er ih  ahun t- 

 aba  er ih  ahun  - 
……..…..(1) 

 
2.2.4 Kinerja Keuangan   

Kinerja keuangan dalam suatu perusahaan digunakan sebagai alat ukur 

dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dalam periode tertentu. Menurut Harahap 

(2013:298) keunggulan analisis rasio keuangan dibandingkan dengan analisis 

lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Lebih mudah dalam melihat trend dan juga melakukan perdiksi pada 

masa yang akan datang. 

2. Rasio keuangan lebih muda dibaca dan ditafsirkan. 

3. Lebih mudah melihat tren perusahaan seta melakukan prediksi pada masa 

yang akan datang. 

Dengan  adanya  keunggulan-keunggulan  tersebut  dapat   mendukung 

penelitian ini   dalam  menggunakan  analisis rasio. Rasio yang  digunakan  dalam  
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dalam penelitian ini, diantaranya adalah : 

 

2.2.4.1 Kinerja Likuiditas  

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo (Wardiyah, 

2017:143). Rasio likuiditas yang umum digunakan, yaitu antara lain (Wardiyah, 

2017:144): 

1. Rasio Lancar (Current Ratio)  

2. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio Lancar (Current Ratio) Current Ratio merupakan ukuran yang 

paling umum digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek, karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva lancar. Current Ratio dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus :  

Rasio Lancar (Current Ratio) =   
 ktiva  ancar

 tang  ancar
 .…………………….………....(2) 

Rendahnya Current Ratio menunjukkan terjadinya masalah dalam 

likuiditas, dan sebaliknya jika Current Ratio suatu perusahaan telalu tinggi maka 

menunjukkan banyaknya dana menganggur yang dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Wardiyah, 2017:144). 

Rasio Cepat (Quick Ratio) rasio ini dihitung dengan mengurangkan 

persediaan dari aktiva lancar kemudian membagi hasilnya dengan utang lancar. 

Rasio Cepat (Quick Ratio) =   
 ktiva  ancar -           

 tang  ancar
…………….………..(3) 
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Rasio   ini    mengukur   kemampuan   perusahaan   dalam    memenuhi  

Kewajiban lancar dengan asset-aset yang lebih likuid. Rasio ini lebih baik 

digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio cepat yang umumnya dianggap baik adalah satu 

(Wardiyah, 2017:144). 

 

2.2.4.2 Kinerja Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas 

bertujuan untuk menganalisa pembelanjaan yang dilakukan berupa komposisi 

hutang  dan  modal, serta menganalisa  kemampuan perusahaan  dalam membayar 

bunga dan beban tetap lainnya (Untung dan Sugiono, 2016:59). Rasio solvabilitas 

terdiri dari (Untung dan Sugiono, 2016:59-60): 

1. Debt to Asset Ratio (DAR) 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

3. Time Interest Earning Ratio (TIER) 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio yang membandingkan 

antara total hutang dengan total aktiva. Para kreditur menginginkani DAR yang 

rendah karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko para kreditur. 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Debt to Asset Ratio =    
 otal  iabilita 

 otal  ktiva
 ……………………………………........(4) 

Debt to Equity Ratio (DER), dalam buku Harahap (2013:306) Debt to 

Equity Ratio merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang 
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dengan modal, sehingga dapat dilihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang dalam menjalankan kegiatan oprasionnal perusahaan. Rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

Debt to Equity Ratio =    
 otal  iabilita 

 odal
 …………………………….…...…..…(5) 

Pada  dasarnya  suatu  hutang  pasti  membawa  risiko,  karena  di  

setiap hutang terdapat beban kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, baik 

beban bunga dan juga kewajiban pokoknya secara periodik. Hutang tidak hanya 

memberikan dampak negatif, namun juga memberikan dampak positif. Dengan 

adanya hutang, dapat membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasional guna menunjang pendapatan keuntungan yang di inginkan dalam 

suatu perusahaan.  

Time Interest Earning Ratio (TIER) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan yang berasal dari EBIT (Earning Before Interest and 

Tax) atau laba sebelum bunga dan pajak untuk mmembayar bunga pinjaman 

(Untung dan Sugiono, 2016:60). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

Time Interest Earning Ratio (TIER) =    
    

 ia a  unga
 …………….………...….(6) 

 

2.2.4.3 Kinerja Aktivitas 

Aktivitas merupakan rasio yang mengukur efektifitas perusahaan 

dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Rasio aktivitas merupakan  rasio 

yang   menggambarkan  aktivitas  perusahaan   dalam  menjalankan  kegiatan 
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operasional baik  dalam  penjualan,  pembelian   dan   kegiatan  lainnya. Rasio 

aktivitas terdiri dari (Wardiyah, 2017:145-148): 

1. Total Assets Turn Over 

2. Inventory Turn Over 

3. Working Capital Turn Over 

4. Fixed Assets Turn Over 

5. Day’s Sales Outstanding 

6. Perputaran Piutang 

Total Assets Turn Over (TATO) merupakan perbandingan antara 

penjualan dan total aktiva dalam suatu perusahaan. semakin tinggi rasio ini maka 

semakin efisien penggunaan aktiva secara keseluruan dalam menghasilkan 

penjualan. Menurut Harahap rasio Total Assets Turn Over menunjukkan 

perputaran total aktiva yang diukur dari volume penjualan, dengan kata lain 

menunjukkan seberapa jauh kemampuan aktiva perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan yang sudah ada (Harahap, 2013:309). Total Assets Turn Over dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Total Assets Turn Over =   
Penjualan 

 otal   et
 …………………………………...….…..(7) 

Inventory Turn Over merupakan rasio yang mengukur perputaran 

persediaan dari penjualan yang dihasilkan selama satu periode. Semakin besar 

rasio ini maka semakin efektif dan efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan 

oleh perusahaan (Wardiyah, 2017:147). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Inventory Turn Over =    
 PP

 ata-rata Per ediaan
 …………………….………...…..(8) 
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Working Capital Turn  Over  merupakan  rasio  yang  membandingkan  

antara penjualan dengan modal kerja bersih. Modal kerja bersih adalah aktiva 

lancar dikurangi utang lancar. Periode perutaran modal kerja dimulai saat kas 

dinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas 

(Wardiyah, 2017:146). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Perputaran Modal Kerja =    
         

 odal  erja  er ih
 ……….………...................….(9) 

Fixed  Assets  Turn  Over  merupakan  rasio  yang  mengukur  

efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada harta tetap sepeti pabrik dan 

peralatan, untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan pada aktiva tetap (Wardiyah, 2017:147). Rasio ini dapat dihitung 

dengan rumus : 

Fixed  Assets  Turn  Over  =    
         

 ktiva  etap
 ………….….….............................(10) 

Day’s Sales Outstanding merupakan rasio yang mengukur pengelolaan 

piutang perusahaan, serta menunjukkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk 

melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas (Wardiyah, 2017:148). Rasio 

ini dapat dihitung dengan rumus : 

Day’s Sales Outstanding =    
       

Penjualan 3   hari
 ………….….…......................(11) 

Perputaran Piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran piutang dari prnjualan yang dihasilkan selama satu periode. Semakin 

besar rasio ini maka semakin efektif dan efisien pengelolaan piutang yang 

dilakukan perusahaan (Wardiyah, 2017:148). Rasio ini dihitung dengan rumus : 
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Perputaran Piutang =  
Penjualan kredit

Piutang  ata-rata
 …………….……..…............................(12) 

 

2.2.4.4 Kinerja Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk 

mengukur  seberapa  efektif  dan  efisien  kinerja  perusahaan  dalam  pengelolaan 

kewajiban dan  modal (Untung dan Sugiono, 2016:66). Jenis rasio profitabilitas 

(Untung dan Sugiono, 2016:67-68): 

1. Gross Profit Margin 

2. Net Profit Margin 

3. Return On Asset 

4. Return On Equity 

Gross Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan (Wardiyah, 2017:142). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Gross Profit Margin =    
          

Penjualan  er ih
 ………….…….……..…..................(13) 

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

laba bersih setelah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan (Wardiyah, 

2017:143). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Net Profit Margin =    
 aba  etelah Pajak

Penjualan  er ih
 ………….…….……..…..................(14) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur tingkat 

pengembalian dari suatu bisnis atas seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Rasio 
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ini menggambarkan tingkan efisiensi dana yang digunakan perusahaan dalam 

menjalankan usahaanya. Semakin tinggi rasio Return On Asset (ROA) dalam 

suatu perusahaan, maka menunjukkan mampunya perusahaan dalam 

mendayagunakan asset yang dimiliki dengan baik untuk memperoleh keuntungan 

secara maksimal (Untung dan Sugiono, 2016:68). Return On Asset (ROA) 

dapatdihitung dengan menggunakan rumus : 

Return On Asset   =    
 aba  er ih

 otal  ktiva
 …………………………………….……....(15) 

Return On Equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal sendiri agar menghasilkan keuntungan bagi seluruh 

pemegang saham, baik saham biasa ataupun saham preferen (Wardiyah, 

2017:143). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Return On Equity =    
                  

 kuita  Pemegang  aham
 ………….…….…..................(16) 

 

2.2.5 Pengaruh LikuiditasTerhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio likuiditas yang jelek (rendah) dalam jangka waktu yang panjang 

akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan laba, karena rendahnya rasio ini 

menunjukkan kurang efektifnya perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

segera jatuh tempo, kurang efektifnya manajemen perusahaan inilah yang akan 

mempengaruhi perusahaan dalam menghasilkan laba secara maksimal. Dan begitu 

sebaliknya, jika rasio likuiditas ini baik (tinggi) menjunjukkan kelebihan aktiva 

lancar yang akan berpengaruh positif pada pertumbuhan laba. Pengaruh current 

ratio terhadap pertumbuhan laba, dimana current ratio mengukur seberapa jauh 
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aktiva lancar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar dalam suatu 

perusahaan. Current ratio menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

kewajiban lancar, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo.  

Penelitian Heikal et al. (2014) menunjukkan pengaruh current ratio 

terhadap pertumbuhan laba, dalam penelitian ini current ratio berpengaruh 

negartif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh negatif ini terjadi 

karena adanya persediaan bahan baku dan barang-barang dalam proses yang 

belum siap untuk dijual, yang tercantum dalam asset lancar. Asset lancar dalam 

ini merupakan komponen dalam menghitung current ratio, sehingga besarnya 

komponen ini akan meningkatkan current ratio tetapi tidak memberikan 

keuntungan bagi perusahaan, karena adanya beban biaya yang harus dibayar 

perusahaan dalam proses permbuatan bahan baku menjadi barang jadi yang siap 

untuk dijual. Sedangkan hasil penelitian dari Khaldun & Muda (2014), 

menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan dan memiliki hubungan positif. Hubungan positif 

ini terjadi karena besaran current ratio pada perusahaan mempengaruhi keputusan 

para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, dimana dana 

penanaman modal dapat digunakan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional secara efektif dan efisien yang berdampak pada kenaikan penjualan 

yang dapat menjadikan perusahaan berpotensi mengalami pertumbuhan laba. Hal 

ini sejalan dengan penelitian dari Nugroho et al. (2017), yang menyatakan bahwa 

current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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2.2.6 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki solvabilitas tinggi 

mempunyai risiko kerugian yang besar, namun mempunyai kesempatan 

memperoleh laba yang besar, sehingga rasio solvabilitas berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba. Namun tingkat solvabilits yang tinggi juga akan 

memberikan beban hutang yang tinggi bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan laba. Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang. Rasio ini juga 

menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dalam menjalankan usahaanya 

didanai olah dana yang bersumber dari hutang, semakin tinggi rasio ini maka 

semakin tinggi beban hutang yang dibayar oleh perusahaan. 

Penelitian dari Heikal et al. (2014) menunjukkan pengaruh debt to 

equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh dari debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba yaitu 

berpengaruh negatif dan signifikan. Adanya pengaruh negatif ini terjadi karena 

proporsi hutang dalam perusahaan lebih tinggi dari kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajibannya, sehingga beban kewajiban yang harus dibayar 

perusahaan, baik itu beban bunga serta kewajiban pokok mempengaruhi 

pertumbuhan laba perusahaan, yang mana dalam hal ini perusahaan mengalami 

pertumbuhan laba yang rendah. Penelitian dari Nugroho et al. (2017), yang 

menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan laba pengaruh positif ini terjadi karena besaran debt to 
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equity ratio dalam perusahaan memberikan keringanan beban pajak yang harus 

dbayarkan oleh perusahaan, dimana beban pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan secara maksimal dan 

berdampak pada pertumbuhan laba perusahaan. Namun hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian dari Riyadi (2017), menyatakan bahwa debt to 

equity ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba  

 

2.2.7 Pengaruh Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba 

Rasio aktivitas yang baik menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki yang 

dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Sebaliknya jika aktivitas 

dalam perusahaan rendah menunjukkan perusahaan kurang efektif dalam 

mengelola asset yang dimiliki, ataupun menunjukkan bahwa perutaran persediaan 

dalam perusahaan tersebut tidak baik yang mungkin terjadi penumpukan 

persediaan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, sehingga 

solvabilitas dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh Total 

Assets Turn Over terhadap pertumbuhan laba, Total Assets Turn Over  merupakan 

rasio yang membandingkan antara penjualan dengan total aktiva. Total Assets 

Turn Over menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari valume penjualan, 

semakin tinggi Total Assets Turn Over maka semakin baik tingkat efisiensi 

perusahaan dalam pemanfaatan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan 

penjualan. 

Penelitian dari Riyadi (2017), menjelaskan adanya pengaruh Total 

Assets Turn Over terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh Total Assets Turn Over 
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terhadap pertumbuhan adalah pengaruh negatif dan signifikan. Pengaruh negatif 

ini terjadi karena peningkatan total assets turn over pada perusahaan yang 

mengakibatkan pertumbuhan laba perusahaan rendah. Jadi dari dapat disimpulkan 

bahwa total assets turn over berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Meningkatnya perputaran asset memberikan dampak peningkatan laba bagi 

perusahaan, dalam situasi ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor 

pada perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dana para investor 

tersebut dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

guna mencapai laba yang maksimal bagi suatu perusahaan. Sedangkan penelitian 

dari Gunawan & Wahyuni (2013) menyatakan bahwa total assets turn over 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian dari Rachmawati dan Handayani (2014) yang meyatakan bahwa 

total assets turn over berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

laba.pengaruh negatif ini terjadi karena perusahaan yang mengejar tingkat 

likuiditas terlalu tinggi akan menyebabkan pengangguran aset atau dana yang 

dimiliki perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

mengoptimalkan aset yang dimiliki guna meningkatkan penjualan untuk 

mengalami pertumbuhan laba di periode selanjutnya.  

 

2.2.8 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi 

pula pada tingkat penjualan dan beban tertentu. Rasio profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Return on asset merupakan rasio 

yang menggambarkan efesiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini 
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mengukur tingkat pengembalian dari suatu bisnis atas seluruh asset yang dimiliki 

perusahaan (Sugiono, 2016:68).Berdasarkan pada teori signal yang menjelaskan 

bahwa manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk atau signal yang baik 

mengenahi cara pandang manajemen terhadap perospek perusahaan yang 

menguntungkan atau tidak (Brigham & Houston, 2011:184). Hal ini dapat 

dihubungkan dengan besaran return on asset, semakin tinggi return on asset maka 

memberikan sinyal yang positif bagi investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan.  

Penelitian dari Heikal et al. (2014) menunjukkan pengaruh return on 

asset terhadap pertumbuhan laba. Return On Asset berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa 

kenaikan return on asset secara umum akan mengakibatkan peningkatan 

keuntungan perusahaan. Peningkatan ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

mampu dalam mengoperasika kegiatan usaha yang berdampak pada pertumbuhan 

laba perusahaan. Penelitian dari Riyadi (2017) dan Khaldun & Muda (2014) 

menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. Return on asset berpengaruh positif namun tidak 

berpengaruh secara langsung pada perusahaan sampel. Pengaruh positif ini 

dikarenakan oleh meningkatnya return on asset berdampak pada peningkatan 

penanaman modal yang dilakukan oeleh investor, karena besara return on asset 

memperikan sinyal yang baik bagi bara investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan, karena pera investor menganggap jika mereka menanamkan 

modalnya pada perusahan tersebut maka perusahaan tersebut akan memberikan 
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H1 

H4 (+/-) 

H2 (+/-) 

H5 (+) 

deviden yang tinggi bagi investor. Jadi return on asset berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba, karena jika return on asset dalam suatu perusahaan 

mengalami peningkatan maka keuntungan perusahaan juga akan meningkat, 

begitu juga sebaliknya. Meningkatnya rasio ini menunjukkan baiknya kinerja 

dalam sutau perusahaan. 

2.3  Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

                                                      H3 (+/-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Likuiditas (Cureent 

Ratio) 

(X1) 

Solvabilitas (Debt 

To Equity Ratio) 

(X2) 

Aktivitas (Total 

Assets Turn Over ) 

 (X3) 

Pertumbuhan 

Laba  

(Y) 

Profitabilitas 

(Return On Asset) 

 (X4) 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

H1 : Likuiditas (Curret Ratio), Solvabilitas (Debt to Equity Ratio), Aktivitas 

(Total Assets Turn over), dan Profitabilitas (Return On Asset) secara 

bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  laba  pada  

 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.  

H2 : Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

H3 : Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index. 

H4 : Aktivitas  (Total  Assets  Turn  Over)  berpengaruh signifikan terhadap  

pertumbuhan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index. 

H5 : Profitabilitas (Return On Asset) berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index


