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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian saat ini menggunakan 9 penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat 

sebagai rujukan yang dilakukan oleh:  

1. Penelitian Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) 

Judul dari penelitian adalah Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan 

Laba Pada Perusahaan Perdagangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba, mengetahui rasio keuangan yang paling berpengaruh, 

mengetahui aspek pengelolaan asset, pendapatan, hutang terhadap pertumbuhan 

laba pada perusahaan perdagangan di BEI.  

Populasi penelitian adalah perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI tahun 

2006-2011, dan sampel penelitian adalah 10 perusahaan perdagangan sub sektor 

perdagangan besar barang produksi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni (2013) menunjukkan 

bahwa Secara parsial Ada pengaruh yang positif signifikan Total Assets Turnover 

terhadap pertumbuhan laba, dan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Current 

Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap pertumbuhan laba. Total Assets Turnover, 

Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 
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Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba. 

2. Variabel independen menggunakan rasio likuiditas dengan pengukuran 

current ratio, rasio solvabilitas dengan pengukuran debt to equity ratio dan 

rasio aktivitas dengan pengukuran total asset turnover. 

2. Menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu analisis regresi linier 

berganda.  

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

1.  Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas dan rasio aktivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.  

2. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian pada perusahaan 

perdagangan di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI.  

3. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2006-2011 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018.  

2. Penelitian Linda Purnama Sari dan Endang Tri Widyarti (2015) 

Judul dari penelitian adalah Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Pertumbuhan Laba (studi kasus : Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar 

Di BEI Periode 2009-2013). Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menguji 

pengaruh dari Current Ratio, Debt To Asset Ratio, Total Assets Turnover, dan Net 

Profit Margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan Food And Beverages.  



13 
 

 
 

Populasi dalam penelitian adalah perusahaan Food And Beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling, berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh 15 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda 

dengan menggunakan SPSS 20. Hasil dari penelitian Linda Purnama Sari dan 

Endang Tri Widyarti (2015) menunjukkan bahwa Current Ratio, Total Assets 

Turnover, dan Net Profit Margin secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Secara parsial TATO dan NPM memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan makanan dan minuman, 

sedangkan CR tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan food and beverages. Nilai R square yang disesuaikan adalah 

29,3%. Ini berarti bahwa 29,3% dari pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh 

variabel independen (CR, TATO dan NPM). Sedangkan sisanya (70,7%) dijelaskan 

oleh variabel lain atau sebab lain. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1.  Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba.  

2.  Variabel independen menggunakan rasio likuiditas dengan pengukuran CR, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dengan pengukuran NPM dan rasio 

aktivitas dengan pengukuran TATO.  

3. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.  
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Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian terdahulu untuk rasio solvabilitas menggunakan pengukuran 

DAR, sedangkan penelitian ini menggunakan pengukuran DER.   

2. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.  

3. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2009-2013, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018.  

3. Penelitian Fitriano Andrian Jaka Gautama dan Dini Wahyu Hapsari (2016)  

Judul dari penelitian adalah Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Total Asset 

Turnover (TATO), dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Pertumbuhan Laba 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Yang 

Terdaftar di BEI Periode 2011-2014). Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji 

pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari Net Profit Margin (NPM), Total Asset 

Turnover (TATO), dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011 – 2014.   

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan 

perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang listing di BEI pada periode 

2011-2014. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Jumlah sampel 

yang dijadikan objek penelitian sebesar 19 perusahaan. 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil 

dari penelitian Fitriano Andrian Jaka Gautama dan Dini Wahyu Hapsari (2016) 

menyatakan bahwa secara parsial Net Profit Margin memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan sector  infrastruktur, utilitas, 

transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Secara parsial Debt Equity 

Ratio dan Total Asset Turnover tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan sector infrastruktur, utilitas, transportasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Pengujian secara bersama-sama atau simultan 

variabel Net Profit Margin, Debt Equity Ratio, Total Asset Turnover mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan sector 

infrastruktur, utilitas, transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

 1.  Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba 

  2. Variabel independen menggunakan rasio profitabilitas dengan pengukuran 

net profit margin, rasio aktivitas dengan pengukuran total asset turnover 

dan rasio solvabilitas dengan pengukuran debt to equity ratio.   

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio profitabilitas, 

rasio aktivitas dan rasio solvabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel independen rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas 

dan rasio aktivitas.  
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2.  Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sector infrastruktur, utilitas, 

transportasi yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.  

3. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2011-2014, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018.  

4. Penelitian Rhevinalda Bima Prakarsa (2019) 

Judul dari penelitian adalah Effect Of Financial Ratio Analysis On Profit 

Growth In The Future (In Mining Companies Registered On The Indonesia Stock 

Exchange For The 2013-2015 Period). Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh analisis rasio keuangan (Rasio Cepat, Rasio Hutang terhadap 

Ekuitas, Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Total Perputaran Aset, Inventory 

Turnover) secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Populasi pada penelitian adalah perusahaan sektor industri pertambangan yang 

terdaftar di BEI yaitu sebanyak 41 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Berdasarkan tabel dari 41 perusahaan yang diteliti hanya 

diperoleh sebanyak 15 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitian Rhevinalda Bima Prakarsa (2019) adalah 

Secara parsial mengatakan bahwa hanya variabel Total Debt To Total Equity (DER) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba sedangkan variabel Total Asset 

Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan 

menyatakan bahwa variabel independen yaitu Debt To Equity Ratio (DER) dan  
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Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan laba (growth profit). 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba  

2. Variabel independen menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

dengan pengukuran DER, dan rasio aktivitas dengan pengukuran TATO.    

3. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel independen rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio aktivitas.   

2.  Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio likuiditas 

dengan pengukuran QR, sedangkan penelitian ini rasio likuiditas 

menggunakan pengukuran CR. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor industri 

pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.  

4. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2013-2015, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018. 
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5. Penelitian Kenn Ndubuisi, Juliet I, Onyema JI (2019) 

Judul dari penelitian adalah Effect of financial leverage on profit growth of 

quoted non-financial firms in Nigeria. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji 

pengaruh leverage keuangan terhadap pertumbuhan laba di Nigeria.  

Sampel dari penelitian ini adalah 80 perusahaan non-keuangan dikutip di Bursa 

Efek Nigeria selama periode 2000 hingga 2015.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi data panel yang mencakup model regresi gabungan, model efek tetap dan 

model efek acak. Hasil dari penelitian Kenn Ndubuisi, Juliet I, dan Onyema JI 

(2019) adalah leverage keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan di Nigeria. Sifat hubungan berbeda satu sama lain, 

hubungan negatif untuk rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio).  

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1.  Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba 

 2. Variabel independen menggunakan rasio solvabilitas/leverage dengan 

pengukuran DER.  

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

 1.  Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio solvabilitas, 

Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.  

 2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio solvabilitas 

dengan pengukuran rasio hutang terhadap modal, rasio hutang terhadap 

aktiva dan hutang jangka panjang rasio modal, DER dan biaya hutang,  
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sedangkan penelitian ini menggunakan rasio solvabilitas dengan 

pengukuran DER saja.  

 3.  Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan non-keuangan yang tercatat 

di Bursa Efek Nigeria, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

 4. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2000-2015 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018.  

6. Penelitian Rike Jolanda Panjaitan (2018) 

Judul dari penelitian adalah Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Net 

Profit Margin dan Return On Asset Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan 

Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. 

Tujuan dari penelitian adalah menguji dan menganalisis pengaruh current ratio, 

debt to equity ratio, net profit margin, dan return on asset terhadap pertumbuhan 

laba pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan sampel dari 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yaitu barang konsumsi 

(consumer goods) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2016 dan 

memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial CR dan DER berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan NPM tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan Current 

Ratio, Debt Equity Ratio, dan Net Profit Margin memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap pertumbuhan laba serta kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah sebesar 46,3%.   

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba  

 2. Variabel independen menggunakan rasio likuiditas dengan pengukuran 

Current Ratio, rasio solvabilitas dengan pengukuran Debt Equity Ratio, dan 

rasio profitabilitas dengan pengukuran Net Profit Margin.  

 3. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel independen rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio aktivitas.  

 2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio profitabilitas 

dengan pengukuran NPM dan ROA, sedangkan penelitian ini menggunakan 

rasio profitabilitas dengan pengukuran NPM saja.  

 3. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI, sedangkan 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI.  

 4. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 2013-2016 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018. 
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7.  Penelitian Monica SanchezSinaga, Agnes Emma Simanullang, Ira Yanti, 

Jholant Bringg Luck Amelia S (2019)  

Judul dari penelitian adalah Pengaruh Total Asset Turnover, Firm Size dan 

Current Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada PT. Sirma Pratama Nusa. Tujuan 

dari penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Total Asset 

Turnover, Firm Size dan Current Ratio terhadap pertumbuhan laba Pertumbuhan 

Laba Pada PT. Sirma Pratama Nusa periode 2014-2017.  

Populasi dalam penelitian yaitu laporan keuangan PT.Sirma Pratama Nusa 

periode 2014-2017, dan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh yang berjumlah 

48 dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT.Sirma Pratama Nusa periode 

2014-2017.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian Monica SanchezSinaga, dkk (2019) adalah secara 

parsial menunjukkan bahwa Total Asset Turnover berpengaruh dan tidak signifikan, 

sedangkan Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Total Asset 

Turnover dan Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1.  Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba  

 2. Variabel independen menggunakan rasio aktivitas dengan pengukuran Total 

Asset TurnOver dan rasio likuiditas dengan pengukuran Current Ratio.   

 3. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.  
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independen Firm Size, sedangkan 

penelitian ini hanya menggunakan variabel independen rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas.  

 2. Penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian pada PT. Sirma 

Pratama Nusa, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI.  

  3. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2014-2017, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018. 

8.  Penelitian Ima Andriyani (2015)  

 Judul penelitian adalah Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan 

Laba Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI). 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dari 17 perusahaan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013, dan hanya 9 perusahaan pertambangan 

yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil dari penelitian Ima Andriyani (2015) 

adalah Secara simultan menujukkan bahwa semua variabel (CR, DAR dan TATO) 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI dengan kontribusi sebesar 25 %.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

 1. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba  
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 2. Variabel independen menggunakan rasio likuiditas dengan pengukuran CR, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas dengan pengukuran 

TATO.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen rasio solvabilitas 

dengan pengukuran Debt to Asset Ratio, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pengukuran Debt to Equity Ratio. Rasio profitabilitas pada 

penelitian terdahulu menggunakan pengukuran Return On Asset, sedangkan 

penelitian ini menggunakan pengukuran Net Profit Margin.  

 2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI.  

 3. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2010-2013, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018. 

9.  Penelitian Tri Wahyuni, Sri Ayem, dan Suyanto (2017)  

 Judul penelitian adalah Pengaruh Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Inventory 

Turnover dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh QR, DER, ITO, dan NPM secara 

simultan dan parsial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

 Populasi dalam penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 
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sampling dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh 13 perusahaan 

manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian Tri Wahyuni, Sri Ayem, dan Suyanto (2017) uji regresi 

menunjukkan bahwa DER dan NPM secara simultan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Secara parsial DER tidak memiliki pengaruh 

positif signifikan dan NPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2015.   

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

 1.  Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan laba.  

 2. Variabel independen menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dengan 

pengukuran Debt to Equity Ratio, rasio profitabilitas dengan pengukuran Net 

Profit Margin, dan rasio aktivitas.    

 3. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.  

 4. Subyek penelitian pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

 1. Penelitian terdahulu terdapat variabel independen rasio likuiditas dengan 

menggunakan pengukuran quick ratio, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pengukuran current ratio. Rasio aktivitas pada penelitian 

terdahulu menggunakan pengukuran inventory turnover, sedangkan 

penelitian ini menggunakan pengukuran total asset turnover.  
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 2. Periode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah 2011-2015, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2013-2018.  
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Tabel 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

No 
 

Nama 
Pengarang 

Judul Penelitian Tahun Tujuan Penelitian Variabel 
Independen 

Variabel 
Dependen 

Populasi dan Sampel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ade 

Gunawan, 

Sri Fitri 
Wahyuni  

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 
Pertumbuhan 

Laba Pada 

Perusahaan 
Perdagangan di 

Indonesia 

2013 Untuk menguji 

secara parsial dan 

secara simultan 
pengaruh rasio 

keuangan terhadap 

pertumbuhan laba 
pada perusahaan 

perdagangan di 

BEI. 

Total Assets 

Turnover, Fixed 

Assets Turnover, 
Inventory 

Turnover, 

Current Ratio, 
Debt To Assets 

Ratio, Debt To 

Equity Ratio 

Pertumbuh

an laba. 

 

Populasi penelitian adalah 

perusahaan Perdagangan 

yang terdaftar di BEI 
tahun 2006-2011. Teknik 

pengambilan sampel 

dengan cara purposive 
sampling, diperoleh 

sampel 10 perusahaan 

Perdagangan sub sektor 

perdagangan besar barang 
produksi. 

Secara parsial Ada pengaruh 

yang signifikan positif 

TATO terhadap pertumbuhan 
laba, Tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara CR 

dan DER terhadap 
pertumbuhan laba. TATO, 

CR, dan DER secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap 
Pertumbuhan Laba. 

2 Linda 

Purnama Sari 

dan Endang 

Tri Widyarti 

Analisis 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 
Pertumbuhan 

Laba (studi 

kasus : 
Perusahaan 

Food And 

Beverages Yang 

Terdaftar Di 
BEI Periode 

2009-2013) 

2015 ingin menguji 

pengaruh dari 

Current Ratio, Debt 

To Asset Ratio, 
Total Assets 

Turnover, dan Net 

Profit Margin 
terhadap 

pertumbuhan laba 

perusahaan Food 

And Beverages.  
 

Current Ratio, 

Debt To Asset 

Ratio, Total 

Assets Turnover, 
dan Net Profit 

Margin 

Pertumbuh

an Laba 

Populasi penelitian adalah 

perusahaan Food And 

Beverages yang terdaftar 

di BEI periode 2009-
2013. Sampel dalam 

penelitian ini dilakukan 

secara purposive 
sampling, berdasarkan 

kriteria pengambilan 

sampel, maka diperoleh 

15 perusahaan food and 
beverages yang terdaftar 

di BEI.  

CR, TATO, dan NPM secara 

simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Secara 
parsial TATO dan NPM 

memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap 
pertumbuhan laba, 

sedangkan CR tidak 

memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap 
pertumbuhan laba  



 
 

27 

 

No 

 

Nama 

Pengarang 

Judul Penelitian Tahun Tujuan Penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Populasi dan Sampel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

3 Fitriano 
Andrian Jaka 

Gautama dan 

Dini Wahyu 

Hapsari 

Pengaruh Net 
Profit Margin, 

Total Asset 

Turnover, dan 

Debt To Equity 
Ratio Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba (Studi 
Kasus Pada 

Perusahaan 

Sektor 

Infrastruktur, 
Utilitas, Dan 

Transportasi 

yang Terdaftar 
di BEI Periode 

2011-2014) 

2016 Menguji pengaruh 
rasio keuangan 

yang terdiri dari net 

profit margin 

(NPM), total asset 
turnover (TATO), 

dan debt equity 

ratio (DER) 
terhadap 

pertumbuhan laba 

perusahaan sektor 

Infrastruktur, 
Utilitas, dan 

Transportasi yang 

terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2014.   

Net Profit 
Margin (NPM), 

Total Asset 

Turnover 

(TATO), dan 
Debt To Equity 

Ratio (DER) 

Pertumbuh
an laba 

Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan 

perusahaan infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi 
yang listing di BEI pada 

periode 2011-2014. Dan 

jumlah sampel yang 
dijadikan objek penelitian 

sebesar 19 perusahaan. 

 

Secara parsial NPM memiliki 
pengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

secara parsial DER dan 

TATO tidak mempunyai 
pengaruh signifikan (arahnya 

positif) terhadap 

pertumbuhan laba. Secara 
simultan variabel NPM, DER 

dan TATO mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada 
perusahaan sector 

infrastruktur, utilitas, 

transportasi yang terdaftar di 
BEI tahun 2011-2014. 

4 Rhevinalda 

Bima 
Prakarsa 

Effect Of 

Financial Ratio 
Analysis On 

Profit Growth In 

The Future (In 
Mining 

Companies 

Registered On 
The Indonesia 

Stock Exchange 

For The 2013-

2015 Period). 

2019 untuk mengetahui 

pengaruh analisis 
rasio keuangan 

secara parsial dan 

simultan 
berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan laba. 
 

quick ratio 

(QR), total debt 
to total equity 

(DER), 

inventory 
turnover (ITO) 

total debt to 

total asset (DR) 
dan total asset 

turnover 

Pertumbuh

an Laba 

Populasi penelitian adalah 

perusahaan sektor industri 
pertambangan yang 

terdaftar di BEI sebanyak 

41 perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan 

purposive sampling, 

diperoleh sampel 
sebanyak 15 perusahaan 

yang dijadikan sampel 

penelitian.  

 

Secara parsial variabel DER 

berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan laba. 

Sedangkan variabel TATO 

tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Secara 

simultan menyatakan bahwa 

variabel independen yaitu 
DER dan TATO berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba.  
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Nama 

Pengarang 

Judul Penelitian Tahun Tujuan Penelitian Variabel 

Independen 
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Dependen 
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Penelitian 

Hasil Penelitian 

5 Kenn 
Ndubuisi, 

Juliet I, 

Onyema JI 

Effect of 
financial 

leverage on 

profit growth of 

quoted non-
financial firms 

in Nigeria 

2019  u untuk menguji 
pengaruh leverage 

keuangan terhadap 

pertumbuhan laba 

di Nigeria.  
 

Rasio hutang 
terhadap modal, 

rasio hutang 

terhadap aktiva, 

hutang jangka 
panjang rasio 

modal dan untuk 

debt to equity 
ratio (DER), 

biaya hutang  

Pertumbuh
an laba 

Sampel dari penelitian ini 
adalah 80 perusahaan 

non-keuangan dikutip di 

Bursa Efek Nigeria 

selama periode 2000-
2015. 

L  Leverage keuangan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba 

perusahaan di Nigeria. Sifat 

hubungan berbeda satu sama 
lain, hubungan negatif untuk 

debt to equity ratio.   

6 Rike Jolanda 

Panjaitan 

Pengaruh 

Current Ratio 
(CR), Debt To 

Equity Ratio 

(DER), Net 
Profit Margin 

(NPM), Return 

On Asset (ROA) 

Terhadap 
Pertumbuhan 

Laba Pada 

Perusahaan 
Consumer 

Goods Yang 

Terdaftar Di 
Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2013-2016 

2018 Menguji dan 

menganalisis 
pengaruh current 

ratio, debt to equity 

ratio, net profit 
margin, dan return 

on asset terhadap 

pertumbuhan laba 

pada perusahaan 
consumer goods 

yang terdaftar di 

BEI.   
 

Current Ratio, 

Debt To Equity 
Ratio, Net Profit 

Margin dan 

Return On Asset 

Pertumbuh

an laba 

Teknik sampling yang 

digunakan adalah 
purposive sampling dan 

sampel dari penelitian ini 

adalah perusahaan-
perusahaan manufaktur 

yaitu barang konsumsi 

(consumer goods) yang 

terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 

2013- 2016 dan 

memenuhi kriteria yang 
disyaratkan dalam 

penelitian. 

Secara parsial, CR dan DER 

berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 

pertumbuhan laba sedangkan 

NPM tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

Secara simultan, CR, DER 

dan NPM memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 

pertumbuhan laba  
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Dependen 
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Penelitian 

Hasil Penelitian 

7  Monica 
SanchezSina

ga, Agnes 

Emma 

Simanullang, 
Ira Yanti, 

Jholant 

Bringg Luck 
Amelia S 

Pengaruh Total 
Asset Turnover, 

Firm Size dan 

Current Ratio 

Terhadap 
Pertumbuhan 

Laba Pada PT. 

Sirma Pratama 
Nusa 

2019 untuk menguji dan 
menganalisis 

pengaruh TATO, 

firm size dan CR 

terhadap 
pertumbuhan laba 

Pertumbuhan Laba 

Pada PT. Sirma 
Pratama Nusa 

periode 2014-2017 

Total Asset 
Turnover, Firm 

Size dan Current 

Ratio 

Pertumbuh
an Laba 

Populasi dalam penelitian 
yaitu laporan keuangan 

PT.Sirma Pratama Nusa 

periode 2014-2017, dan 

sampel yang digunakan 
yaitu sampel jenuh yang 

berjumlah 48 dari laporan 

keuangan yang diterbitkan 
oleh PT.Sirma Pratama 

Nusa periode 2014-2017 

secara parsial menunjukkan 
bahwa TATO berpengaruh 

dan tidak signifikan, 

sedangkan CR berpengaruh 

negatiff signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. Secara 

simultan menunjukkan 

bahwa TATO dan CR 
berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

8 Ima 

Andriyani  

Pengaruh Rasio 

Keuangan 
Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba Pada 
Perusahaan 

Pertambangan 

Yang Terdaftar 

Di BEI.  

2015 Untuk menguji 

pengaruh rasio 
keuangan terhadap 

pertumbuhan laba 

pada perusahaan 
pertambangan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

current ratio, 

Debt To Asset 
Ratio,Total 

Asset TurnOver, 

Return On Asset 

Pertumbuh

an Laba 

Teknik sampling yang 

digunakan adalah 
purposive sampling dari 

17 perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada 
tahun 2010-2013, dan 

hanya 9 perusahaan 

pertambangan yang 

memenuhi kriteria 

Secara simultan menujukkan 

bahwa semua variabel (CR 
dan TATO) berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada 
perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI dengan 

kontribusi sebesar 25 %.  

9 Tri Wahyuni, 

Sri Ayem, 

dan Suyanto 

Pengaruh QR, 

DER, ITO, dan 

NPM Terhadap 
Pertumbuhan 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 
Yang Terdaftar 

Di BEI tahun 

2011-2015. 

2017 Untuk menguji 

pengaruh QR, 

DER, ITO, NPM 
secara simultan dan 

parsial terhadap 

pertumbuhan laba 

perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015. 

Quick Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio, Inventory 
TurnOver, dan 

Net Profit 

Margin 

Pertumbuh

an Laba 

Populasi dalam penelitian 

adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar 
di BEI. Sampel penelitian 

ditentukan dengan 

menggunakan teknik 

purposive sampling, 
diperoleh sampel 13 

perusahaan manufaktur.  

DER, dan NPM secara 

simultan memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. Secara 

parsial DER tidak memiliki 

pengaruh positif signifikan 

dan NPM memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap 

pertumbuhan laba.  
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Pengarang 
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Variabel 

Dependen 

Populasi dan Sampel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

10 Rani Safitri Pengaruh Rasio 
Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Profitabilitas 

dan Aktivitas 
Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba pada 
Perusahaan 

Manufaktur 

yang Tercatat di 

Bursa Efek 
Indonesia 

Periode 2013-

2018.  

2019 Untuk menguji 
pengaruh rasio 

likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan 
rasio aktivitas 

secara simultan dan 

secara parsial 
terhadap 

pertumbuhan laba 

pada perusahaan 

manufaktur yang 
tercatat di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2013-2018. 

Rasio likuiditas 
yang diwakili 

oleh current 

ratio, Rasio 

solvabilitas yang 
diwakili oleh 

debt to equity 

ratio, Rasio 
profitabilitas 

yang diwakili 

oleh net profit 

margin dan 
Rasio aktivitas 

yang diwakili 

oleh total asset 
turnover. 

Pertumbuh
an laba 

Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 
2013-2018. Teknik 

sampling yang digunakan 

adalah purposive 
sampling. 

Secara simultan variabel CR, 
DER, NPM dan TATO 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba 

pada perusahaan manufaktur 
yang tercatat di BEI periode 

2013-2018. Secara parsial 

variabel CR, DER, NPM dan 
TATO berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada 

perusahaan manufaktur yang 
tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-

2018.  

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah 
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2.2 Landasan Teori  

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung dan menjadi 

landasan, yaitu : 

2.2.1 Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba merupakan kemampuan perusahaan meningkatkan laba 

bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Wahyuni, Ayem, & Suyanto, 

2017). Pertumbuhan laba yang baik dapat mencerminkan bahwa kinerja keuangan 

dan kondisi keuangan perusahaan tersebut baik. Pertumbuhan laba dapat dihitung 

dengan cara mengurangkan laba bersih periode sekarang dengan laba bersih periode 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba bersih pada periode sebelumnya.  

Pertumbuhan Laba = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡−1
𝑥100% …… (1) 

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

laba perusahaan adalah rasio keuangan (Mahaputra, 2012). Rasio keuangan 

merupakan salah satu bentuk informasi yang penting dalam proses penilaian kinerja 

perusahaan, karena rasio keuangan dapat menunjukkan kondisi keuangan serta 

kinerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu (Andriyani, 

2015). Rasio keuangan dapat dihitung dengan melihat atau menilai laporan 

keuangan suatu perusahaan. 

2.2.2 Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Terdapat beberapa cara untuk 

mengukur besar kecilnya rasio likuiditas (Sudana, 2011:21), yaitu :  

  



32 
 

   

1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

 Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.  Semakin besar rasio ini berarti 

semakin likuid perusahaan. 

Current Ratio =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 …….. (2) 

2. Quick Ratio atau Acid Test Ratio (Rasio cepat)  

 Rasio ini seperti current ratio tidak diperhitungkan karena kurang likuid 

dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang.  

Quick Ratio = 
 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 
 ….. (3) 

3. Cash Ratio (Rasio Kas)  

 Cash ratio adalah kemampuan kas dan surat surat berharga yang dimiliki 

perusahaan untuk menutup utang lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas 

menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek perusahaan, dan 

sebaliknya.  

Cash Ratio = 
𝐶𝑎𝑠ℎ+𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 ….. (4) 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, penelitian ini menggunakan Current Ratio 

rumus nomor 2.  

2.2.3 Rasio Solvabilitas / Leverage 

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur berapa besar penggunaan 

utang dalam pembelanjaan perusahaan (Sudana, 2011:20-21). Jenis-jenis rasio 

solvabilitas antara lain:  
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1. Debt Ratio  

 Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio enunjukkan semakin besar porsi 

penggunaaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula resiko 

keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. 

Debt to Assets Ratio (DAR) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  
 ….. (5) 

2. Debt To Equity Ratio (DER)  

 Debt To Equity Ratio yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan jaminan yang diberikan modal sendiri atas 

utang yang diterima perusahaan. Rasio ini juga dapat dibaca sebagai perbandingan 

antara dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan yang dimasukkan ke 

perusahaan (Jusuf, 2014:60) 

Debt To Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑥 1 𝑘𝑎𝑙𝑖 ……. (6) 

3. Long Term Debt to Equity 

 Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang 

dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin besar rasio 

mencerminkan resiko keuangan perusahaan yang semakin tinggi, dan sebaliknya.  

Long Term Debt to Equity= 
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 (7) 

 4. Time Interest Earned  

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap 

berupa bunga dengan menggunakan EBIT. Semakin besar rasio ini berarti 

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik, dan peluang untuk 

mendapatkan tambahan pinjaman juga semakin tinggi.  
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Time Interest Earned = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 
 ….. (8) 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, penelitian ini menggunakan Debt To Equity 

Ratio rumus nomor 6.  

2.2.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa 

cara untuk mengukur besar kecilnya rasio profitabilitas (Sudana, 2011:22-23), 

yaitu:  

1. Return On Assets (ROA) 

 ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 

pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, 

berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan, dan sebaliknya.  

Return On Assets (ROA) =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 ….. (9) 

2. Return on Equity (ROE) 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

penting bagi pihak pemegang saham untuk untuk mengetahui efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal 

sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 
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Return on Equity (ROE) = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 ….. (10) 

3. Profit Margin Ratio  

 Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan.  

a. Net Profit Margin  

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi seluruh 

bagian, yaitu produksi, personalia serta pemasaran dan keuangan yang ada dalam 

perusahaan.  

Net Profit Margin = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 ….. (11) 

b. Operating Profit Margin 

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan 

pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagian 

produksi, personalia serta pemasaran dalam menghasilkan laba. 

Operating Profit Margin = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 ….. (12) 

c. Gross Profit Margin 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor 

dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi 

yang dicapai oleh bagian produksi.  

Gross Profit Margin = 
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 ….. (13) 
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 4. Basic Earning Power  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum 

bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan.  

Basic Earning Power = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 ….. (14) 

Berdasarkan penjelasan teori diatas, penelitian ini menggunakan Net Profit 

Margin rumus nomor 11.  

2.2.5 Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 

perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. atau rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan. Besar kecilnya rasio aktivitas dapat diukur dengan 

cara sebagai berikut (Sudana, 2011:21-22), yaitu:  

1. Receivable Turnover 

Rasio yang mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. 

Semakin tinggi perputaran piutang, berarti semakin efektif dan efisien manajemen 

piutang yang dilakukan perusahaan dan sebaliknya.  

Receivable Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
 ….. (15) 

2. Inventory Turnover 

Rasio yang digunakan untuk mengukur perutaran persediaan dalam 

menghasilkan penjualan, dan semakin tinggi rasio berarti semakin efektif dan 

efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

menghasilkan penjualan, dan sebaliknya.  
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Inventory Turnover = 
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 ….. (16) 

3. Average Days In Inventory    

Rasio ini mengukur berapa hari rata-rata dana terikat dalam persediaan. Semakin 

lama dana terikat dalam persediaan semakin tidak efisien pengelolaan persediaan, 

dan sebaliknya.  

Average Days In Inventory = 
360

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 
 ….. (17) 

4. Fixed Assets Turnover  

Rasio yang mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan 

penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin efektif pengelolaan 

aktiva tetap yang dilakukan oleh manajemen perusahaan  

Fixed Assets Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 ….. (18) 

5. Total Asset Turnover  

Rasio yang mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam 

menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini berarti semakin efektif 

pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.  

Total Asset Turn Over = 
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 ….. (19) 

6. Days Sales Outstanding (DSO)  

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari 

penjualan. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin tidak efektif dan tidak 

efisiennya pengelolaan piutang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.  

Days Sales Outstanding = 
360

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟
 ….. (20) 
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Berdasarkan penjelasan teori diatas, penelitian ini menggunakan Total Asset 

Turnover rumus nomor 19.  

2.2.6. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Konsep Signaling Theory sangat berperan dalam menentukan keputusan 

investasi yang akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan dan 

pertumbuhan laba perusahaan. Menurut Wijaya (2013) Signaling Theory 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan 

sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada 

perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajemen yang menyajikan 

informasi keuangan, diharapkan dapat memberikan sinyal keuntungan kepada 

pemilik modal atau investor. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan 

dapat memberikan sinyal terhadap laba serta pertumbuhan laba perusahaan. Teori 

signal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik (prinsipal), dan 

pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan 

kualitas atau integritas informasi laporan keuangan.  

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori signal adalah 

sebuah tanda atau sinyal, baik sinyal positif maupun sinyal negatif yang diberikan 

perusahaan kepada investor mengenai informasi perkembangan perusahaan melalui 

laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi keputusan investor terhadap 

perusahaan tersebut. 
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2.2.7 Teori Trade-Off (Trade-Off Theory)   

Trade-off theory adalah teori yang menjelaskan keseimbangan antara manfaat 

dan pengorbanan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan utang. Penggunaan 

utang dalam sumber pendanaan mempunyai manfaat, seperti dapat mengurangi 

jumlah pembayaran pajak karena beban bunga tetap yang ditimbulkan dari utang 

berbeda dengan pembayaran deviden yang tidak dapat mengurangi pembayaran 

pajak. Pengurangan pajak dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan 

pembayaran utang menguntungkan penerapan utang. Penggunaan utang dalam 

suatu perusahaan akan menaikkan laba, karena adanya kenaikan pajak yang 

merupakan pos deduksi terhadap biaya utang, namun pada titik tertentu penggunaan 

utang dapat menurunkan laba karena adanya pengaruh biaya kepailitan dan biaya 

bunga yang ditimbulkan dari adanya penggunaan utang (Sukmayanti & Triaryati, 

2019). 

2.2.8 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan Current ratio. Current 

ratio atau rasio lancar adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Semakin tingi current ratio menandakan semakin likuid suatu perusahaan (Sudana, 

2011:21). Current ratio dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu 

perusahaan terhadap kemungkinan penurunan nilai aktiva dan kerugian yang 

disebabkan oleh peristiwa tak terduga dimana hal ini dapat menyebabkan 

terhentinya arus kas masuk dan menyebabkan pengeluaran kas.  
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Current ratio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba karena semakin 

rendah current ratio maka dapat dikatakan perusahaan mengalami kesulitan untuk 

melunasi utang jangka pendeknya (Andriyani, 2015), dan menyebabkan 

pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan juga rendah. Sebaliknya, semakin 

tinggi nilai current ratio berarti semakin mudah perusahaan itu membayar hutang 

jangka pendeknya, yang akan meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. 

Berdasarkan teori signal, perusahaan akan memberikan sinyal positif kepada 

investor untuk prospek perusahaannya di masa depan. Sehingga investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kegiatan operasional perusahaan dan menyebabkan kenaikan laba serta 

pertumbuhan labanya.  

Current ratio yang terlalu tinggi juga dapat dikatakan tidak baik karena bisa 

jadi perusahaan tidak dapat mengelola kas dengan baik, artinya ada uang kas yang 

berlebihan dibanding tingkat kebutuhan, atau dengan kata lain terdapat persediaan 

yang berlebihan (Panjaitan, 2018). Hal ini menunjukkan adanya dana yang 

menganggur dan berakibat pada menurunnya pertumbuhan laba. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Current ratio berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan teori signal, Current ratio yang 

tinggi menyebabkan laba menurun, hal ini akan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang kurang baik dan memberikan sinyal negatif kepada investor sehingga 

menurunkan minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang menyebabkan 

menurunnya laba serta pertumbuhan labanya (Sari & Widyarti, 2015).   
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Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rike Jolanda 

Panjaitan (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial current ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan penelitian Monica 

SanchezSinaga, dkk (2019) menyatakan bahwa secara parsial Current Ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

2.2.9 Pengaruh Rasio Solvabilitas/Leverage terhadap Pertumbuhan Laba 

Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan antara total kewajiban dengan total 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan jaminan yang diberikan modal sendiri atas 

utang yang diterima perusahaan (Jusuf, 2014:60).  

Debt to equity ratio memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

DER yang tinggi dapat menggambarkan pertumbuhan laba yang baik, karena 

menunjukkan semakin tinggi tingkat pendanaaan yang disediakan oleh pemilik dan 

semakin besar batas pengamanan jika terjadi kerugian yang akan berdampak pada 

pertumbuhan laba (Mahaputra, 2012). Dalam hal ini ketika DER tinggi maka 

pertumbuhan laba perusahaan akan meningkat, karena DER yang tinggi 

menunjukkan semakin tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan dan 

perusahaan yang dapat mengelola utangnya dengan baik untuk kegiatan operasional 

perusahaan akan berdampak pada kenaikan laba serta pertumbuhan labanya. 

Berdasarkan Trade-Off Theory penggunaan utang dalam suatu perusahaan akan 

menaikkan laba, karena adanya kenaikan pajak yang merupakan pos deduksi 

terhadap biaya utang.  

Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba, artinya 

semakin tinggi DER maka pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan semakin 
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rendah, karena Debt to equity ratio yang tinggi menujukkan kewajiban perusahaan 

lebih besar dibandingkan dengan proporsi modal yang dimiliki oleh perusahaan 

(Gautama & Hapsari, 2016) dan menunjukkan semakin besar beban perusahaan 

terhadap pihak luar sehingga dapat menurunkan kinerja perusahaan (Sudana, 

2011:20). Oleh karena itu, investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki 

DER rendah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan laba. Berdasarkan Trade-Off 

Theory, DER yang tinggi membuat perusahaan mengalami penurunan laba. Hal ini 

disebabkan karena adanya pengaruh biaya kebangkrutan dan biaya bunga yang 

ditimbulkan dari adanya penggunaan utang pada titik tertentu sehingga akan 

berdampak pada penurunan laba serta pertumbuhan labanya.  

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rike Jolanda 

Panjaitan (2018) menyatakan bahwa secara parsial, DER berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan penelitian Kenn Ndubuisi, Juliet 

I, Onyema Jl (2019) menyatakan bahwa debt to equity ratio memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba.   

2.2.10 Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Net Profit Margin. Net 

Profit Margin adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan (Sudana, 

2011:23). Rasio ini menggambarkan besarnya presentase keuntungan bersih yang 

didapatkan perusahaan untuk setiap transaksi penjualan.  

Semakin tinggi Net Profit Margin maka semakin tinggi juga pertumbuhan 

laba, karena perusahaan semakin efisisen dalam menekankan biaya-biaya yang ada 
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di perusahaan untuk dapat memperoleh laba dari penjualan (Panjaitan, 2018). Laba 

yang meningkat mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan yang baik dan 

memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan dapat bekerja dengan 

baik. Hal ini meningkatkan daya tarik investasi dari penanam modal untuk 

menginvestasikan modalnya, sehingga akan meningkatkan laba dan pertumbuhan 

laba perusahaan (Sari & Widyarti, 2015). Dari pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Net Profit Margin memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbahan laba (Gautama & Hapsari, 2016).  

Hal ini didukung dengan penelitian Fitriano Andrian Jaka Gautama dan Dini 

Wahyu Hapsari (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial Net Profit Margin 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini juga 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni, Sri Ayem, dan Suyanto 

(2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Linda Purnama Sari dan Endang Tri 

Widyarti (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial NPM memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba.   

2.2.11 Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Pertumbuhan Laba  

Rasio aktivitas dalam penelitian ini diukur dengan Total Assets Turnover. 

Total Assets Turnover (TATO) adalah rasio yang mengukur efektivitas penggunaan 

seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan (Sudana, 2011:22).  

Semakin tinggi total asset turnover, maka semakin tinggi pula pertumbuhan 

laba (Mahaputra, 2012). Artinya, semakin sering terjadi perputaran asset dalam 

sebuah perusahaan yang menyebabkan kenaikan penjualan dalam periode tersebut 

dan menghasilkan laba bagi perusahaaan Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Total 
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Asset Turnover memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

didukung dengan teori signal dimana TATO yang tinggi akan menyebabkan 

pertumbuhan laba yang meningkat dan memberikan sinyal positif mengenai kinerja 

perusahaan. Sinyal positif yang dihasilkan dari meningkatnya pertumbuhan laba 

mendorong minat para investor untuk berinvestasi pada perusahaan dan modal 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan 

yang nantinya akan berdampak pada peningkatkan laba serta pertumbuhan labanya 

(Sari & Widyarti, 2015).  

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Gunawan dan 

Sri Fitri Wahyuni (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh 

yang positif signifikan antara Total Assets Turnover terhadap pertumbuhan laba, 

kemudian penelitian Linda Purnama Sari dan Endang Tri Widyarti (2015) juga 

menyatakan bahwa secara parsial variabel TATO berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba.  
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2.3 Kerangka Pemikiran  

                                                              

 

            

       

        

     

       

Gambar 2.1 

 KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal 

dalam penelitian ini yang didasarkan pada penelitian terdahulu.  

H1 : Rasio Likuiditas (CR), Rasio Solvabilitas (DER), Rasio Profitabilitas 

(NPM), dan Rasio Aktivitas (TATO) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

H2 : Rasio Likuiditas (CR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba.  

H3 : Rasio Solvabilitas (DER) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 

H4 : Rasio Profitabilitas (NPM) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Rasio Likuiditas 

Current Ratio (X1) 

 
Rasio Solvabilitas 

Debt to Equity Ratio (X2) 

 

 

Rasio Profitabilitas 

Net Profit Margin (X3) 

 
Rasio Aktivitas 

Total Asset Turnover (X4) 

 

Rasio Likuiditas  

Current Ratio (X1) 

PERTUMBUHAN 

LABA (Y) 

H2 (+/-) 

H3 (+/-) 

H5 (+) 

H4 (+) 

H1 
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H5 : Rasio Aktivitas (TATO) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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