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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Husni Thamrin (2004) meneliti pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

terhadap perusahaan Telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 

1999-2001. Teknik analisis data dalam penlitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda dan hasilnya menunjukkan bahwa likuiditas memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Marlina (2012) meneliti tentang pengaruh likuiditas dan leverage terhadap 

profitabilitas perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian tahun 2006-2011, menggunakan alat analisis regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian adalah terdapat pengaruh yang signifikan baik secara 

simultan maupun parsial dan variabel leverage menjadi variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Yahya (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage 

keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan Telekomunikasi di BEI tahun 

2006-2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau pengaruh 

rasio leverage keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi di 

BEI. Penelitian Yahya menghasilkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

leverage keuangan dengan profitabilitas.  
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B. Landasan Teori 

1.  Likuiditas 

Bank dan para kreditor jangka pendek tertarik (yang terutama 

memperhatikan) terhadap angka- angka ratio modal kerja, yaitu ratio yang 

digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka 

pendek, tetapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengevaluasi efisien 

modal kerja yang digunakan oleh perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka 

panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin 

mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan 

datang (Munawir, 2002). 

Rasio likuditas dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Asset perusahaan akan 

digunakan sebagian untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan 

kepada kreditor. Perusahaan belum tentu mempunyai kemampuan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas dapat menjadi acuan untuk 

menilai kondisi perusahaan yang baik.  

Semakin cepat perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya, maka 

asset perusahaan tidak dapat dipergunakan secara maksimal untuk mendapatkan 

laba. Assetnya dipergunakan untuk membayar hutang, bukan dipergunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan yang bila dimaksimalkan bisa menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan.  Kondisi demikian akan menguntungkan bagi 

kreditor karena perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek dengan 

segera (Munawir, 2002).  
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Sebuah perusahaan menunjukkan likuiditas tinggi ketika saldo aktiva 

lancarnya adalah besar dalam hubungannya dengan saldo hutang lancarnya, dan 

perusahaan ini memiliki proporsi tinggi aktiva lancar dalam kas, surat- surat 

berharga, dan piutang, sebagai lawan terhadap persediaan atau biaya yang dibayar 

di muka. Rasio likuiditas menunjukkan apakah sebuah perusahaan memiliki 

aktiva lancar likuid cukup untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo atau kewajiban 

jangka pendek (Tangkilisan dan Hessel Nogi S, 2003). 

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling 

berkepentingan adalah perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai 

kemampuan mereka sendiri. Pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, 

seperti pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan. 

Pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang yang 

pembayaran secara angsuran kepada perusahaan (Kasmir, 2011). 

Perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun 

juga bagi pihak luar perusahaan. Terdapat banyak manfaat atau tujuan analisis 

rasio likuiditas bagi perusahaan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen 

perusahaan, dan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti 

kreditor dan distributor atau supplier (Kasmir, 2011). 

Likuiditas perusahaan diukur dengan kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan kas dari berbagai sumber, seperti kredit bank, penjualan aset yang 

berlebih (redundant assets), dan operasi. Rasio ini fokusnya sempit. Rasio ini 

digunakan analis untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 
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keuangan saat ini hingga 12 bulan ke depan dengan cara mengukur ketersediaan 

kas dan aset lancar. Selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar (kewajiban 

jangka pendek) dikenal sebagai modal kerja (Asnawi, Said Kelana dan Chandra 

Wijaya dan  2010). 

Salah satu aspek yang ada di dalam ratio likuiditas adalah current ratio. 

Memang current ratio adalah ratio yang paling umum digunakan untuk 

menganalisa posisi modal kerja suatu perusahaan. Menurut (Munawir, 2002), 

bahwa current ratio dengan presentase 200% kadang- kadang sudah memuaskan 

bagi suatu perusahaan, tetapi jumlah modal kerja dan besarnya ratio tergantung 

pada beberapa faktor, suatu standart atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan 

oleh seluruh perusahaan.  

(Van Horne, dan Wachowicz, 2009), Likuiditas perusahaan berbanding 

terbalik dengan profitabilitas. Maksudnya, semakin tinggi likuiditas perusahaan 

maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. 

Pengaruh yang negatif current ratio terhadap ROA, sesuai dengan teori yang 

disampaikan oleh Horne dan Wachowicz (2009) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berbanding terbalik dengan likuiditas. Semakin besar dana yang 

ditempatkan untuk memenuhi likuiditas perusahaan, maka perusahaan dapat 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan dana karena dana yang 

dimiliki tidak menghasilkan keuntungan. 

Current ratio merupakan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor 

jangka pendek. Suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo 
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karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan. 

Misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat 

penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan 

menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo 

piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih (Munawir, 2002). 

Hasil pengukuran rasio ini, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Apabila hasil 

pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi kondisi perusahaan sedang baik. Hal 

ini dapat terjadi karena kas tidak digunakan dengan baik. Suatu kondisi 

perusahaan yang dikategorikan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang 

digunakan, misalnya rata- rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula 

digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun kita 

tahu bahwa target yang ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan 

rata- rata industri untuk usaha yang sejenis (Kasmir,2011). 

Masalah pokok dengan rasio lancar (dan rasio lain) adalah salah satu dari 

komposisi ; yaitu, pemakaian total, semacam total aktiva lancar (atau kewajiban 

lancar), mungkin menyamarkan informasi mengenai komponen individual rasio 

ini. Pemakai mesti melihat pada neraca untuk melihat kelanjutan sampai dimana 

aktiva lancar disusun dari item cairan relatif, semacam kas dan piutang (Hessel 

Nogi S dan Tangkilisan, 2003). 

Menurut (Brealey,Myers dan Marcus,2008), kewajiban lancar naik dan 

begitu pula aset lancar. Kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa modal kerja 

bersih tidak terpengaruh tetapi rasio lancar berubah. Kadang – kadang investasi 
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jangka pendek bersih terhadap utang jangka pendek lebih disukai ketika 

menghitung rasio lancar. 

Current Ratio =  
	

	 	
 

Selanjutnya, membahas tentang rasio likuiditas yang lain yaitu tentang 

rasio cepat atau quick rasio. Menurut (Brealey,Myers dan Marcus,2008), beberapa 

aset lebih dekat ke kas dibandingkan aset lainnya. Persediaan tidak dapat dijual 

pada harga berapa pun di atas harga obral besar- besaran. Manajer sering 

mengabaikan persediaan dan komponen aset lancar lain yang kurang likuid ketika 

membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Sebagai gantinya, mereka 

memutuskan perhatian pada kas, sekuritas, dan tagihan yang belum dibayar 

pelanggan.  

Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Artinya nilai sediaan kita 

abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan 

karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, 

apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya 

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya (Kasmir,2011).  

Persediaan pada umumnya merupakan aset lancar perusahaan yang paling 

tidak likuid sehingga persediaan merupakan aset, dimana kemungkinan besar akan 
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terjadi kerugian jika terjadi likuidasi. Rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan 

penjualan persediaan sangat penting artinya (Brigham dan Houston, 2010). 

Piutang usaha yang  dapat ditagih, perusahaan bisa melunasi kewajiban lancarnya 

tanpa harus melikuidasi persediaan. 

Quick rasio seperti current rasio tetapi persediaan tidak diperhitungkan 

karena kurang likuid dibandingkan dengan kas, surat berharga dan piutang. Quick 

rasio memberikan ukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan current rasio 

tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

perusahaan (Made Sudana, 2011).  

Quick Rasio =   
	

	
 

Rasio Cash merupakan salah satu dari tiga rasio yang ada di dalam rasio 

likuiditas. Cash rasio adalah kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki 

perusahaan untuk menutup utang lancar. Rasio ini paling akurat dalam mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya 

memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling likuid. Semakin tinggi 

rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek 

perusahaan, dan sebaliknya (Made Sudana, 2011). 

Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang 

kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas 
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seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Rasio 

ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar 

utang- utang jangka pendeknya (Kasmir,2011). 

Rasio ini membandingkan antara kas ditambah dengan sekuritas dengan 

hutang lancar atau kewajiban lancar. (Brealey,Myers dan Marcus,2008) 

mengungkapkan bahwa rasio kas yang rendah mungkin tidak menjadi masalah 

jika perusahaan dapat meminjam dalam waktu yang singkat. Siapa yang peduli 

apakah perusahaan sebenarnya meminjam dari bank atau apakah perusahaan 

mempunyai lini kredit terjamin yang memungkinkan meminjam kapanpun 

perusahaan mau. Standar  yang belum memungkinkan “kekuatan cadangan 

pinjaman” perusahaan.  

Cash Ratio =  
	

 

2. Leverage  

Pada umumnya, seorang analis keuangan berkepentingan dengan hutang 

jangka panjang sebab perusahaan harus membayar bunga dalam jangka panjang 

dan pokok pinjamannya. Tuntutan terhadap kreditur harus didahulukan 

dibandingkan dengan pembagian hasil kepada pemegang saham. Pemberi 

pinjaman juga berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang sebab semakin banyak hutang perusahaan, semakin tinggi pula 

kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur 

(Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian, 2003). 
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Umumnya, lebih banyak hutang perusahaan yang digunakan dalam 

kaitannya dengan total aktiva, lebih besar lagi pengaruh keuangan yaitu sejumlah 

hasil dan resiko yang ditimbulkan melalui penggunaan beban tetap keuangan 

seperti hutang dan saham preferen. Artinya, semakin besar pengaruh keuangan 

yang digunakan perusahaan, maka semakin besar hasil dan risiko yang 

diharapkan. 

Menurut (Van Horne, dan Wachowicz, 2009) semakin tinggi rasio debt to 

total asset, semakin besar risiko keuangannya. Maksudnya, dengan terjadinya 

peningkatan risiko adalah kemungkinan terjadinya default karena perusahaan 

terlalu banyak melakukan pendanaan aktiva dari hutang. Adanya risiko gagal 

bayar, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi 

masalah ini semakin besar.  

Rasio leverage (utang) menekankan pada peran penting pendanaan utang 

bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 

didukung oleh pendanaan utang. Berdasarkan Pecking Order Theory , semakin 

besar rasio ini, menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus ditanggung 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hal ini dapat 

menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. 

Leverage perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang 

tidak solvabel dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki total hutang yang lebih 

besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang 
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perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca (Ridwan 

Sundjaja dan Inge Barlian, 2003). 

Total hutang termasuk seluruh kewajiban lancar dan utang jangka panjang. 

Kreditor lebih menyukai rasio utang yang lebih rendah karena semakin rendah 

rasio utang, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika 

terjadi likuidasi. Pemegang saham mungkin menginginkan lebih banyak leverage 

karena akan memperbesar laba yang diharapkan (Brigham dan Houston, 2010).  

Praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki 

rasio leverage yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih 

besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya, apabila 

perusahaan memiliki rasio leverage lebih rendah tentu mempunyai risiko lebih 

kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga 

mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat 

perekonomian tinggi (Kasmir,2011). 

Rasio leverage (hutang) ini berfungsi dengan tujuan yang hampir sama 

dengan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini menekankan pada peran penting 

pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aset 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar persentase pendanaan yang disediakan oleh ekuitas pemegang 

saham, semakin besar jaminan perlindungan yang didapat oleh kreditur 

perusahaan. Singkatnya, semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, maka 
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semakin besar risiko keuangannya, semakin rendah rasio ini, maka akan semakin 

rendah risiko keuangannya (Van Horne dan Wachowicz, 2013).  

Perusahaan meminjam uang dan berjanji melakukan sederet pembayaran 

bunga dan kemudian mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya. Laba naik, 

pemegang utang terus menerima pembayaran bunga tetap, jadi semua keuntungan 

menjadi milik pemegang saham. Tentu saja, hal sebaliknya terjadi jika laba turun. 

Kasus ini, pemegang saham menanggung semua kerugian. Masa cukup sulit 

seperti ini maka, perusahaan yang meminjam dalam jumlah besar mungkin tidak 

dapat membayar utangnya (Brealey,Myers dan Marcus, 2008).  

Perusahaan itu kemudian bangkrut dan pemegang saham kehilangan 

seluruh investasi mereka. Utang meningkatkan pengembalian bagi pemegang 

saham dalam masa- masa baik dan menguranginya pada masa- masa buruk, utang 

tersebut dikatakan menciptakan leverage keuangan. Rasio leverage mengukur 

seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan.  

Leverage keuangan biasanya diukur dengan rasio utang jangka panjang 

terhadap total modal jangka panjang. Utang jangka panjang tidak hanya 

mencangkup obligasi atau pinjaman lain, akan tetapi juga nilai sewa jangka 

panjang dan karena itu mengharuskan perusahaan melakukan pembayaran 

penyewaan reguler. Total modal jangka panjang, kadang – kadang disebut total 

kapitalisasi, adalah jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham 

(Brealey,Myers dan Marcus, 2008).  
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Debt Asset rasio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. Hasil pengukurannya apabila rasionya tinggi, artinya 

pendanaan dengan utang semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang- utangnya dengan aktiva yang dimilikinya dan begitu juga sebaliknya. 

Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan 

rasio rata-rata industri sejenis (Kasmir,2011). 

Debt Asset Ratio =   
	

	
 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada periode tertentu. Laba sering kali menjadi salah satu 

ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti 

kinerjanya baik dan juga sebaliknya. Laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas memperlihatkan pengaruh kombinasi 

likuiditas, aktivitas dan leverage terhadap hasil operasi. Rasio profitabilitas 
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mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

lima macam rasio yaitu: rasio margin laba kotor, rasio margin laba operasi bersih, 

rasio margin laba bersih, rasio pengembalian atas investasi dan rasio 

pengembalian atas ekuitas (Warsono, 2003).  

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

yang dilakukan oleh perusahaan (Weston dan Houston,2006). Profitabilitas dapat 

memberikan petunjuk yang berguna dalam menilai keefektivan dari operasi 

sebuah perusahaan, sehingga rasio profitabilitas akan menunjukan kombinasi dari 

efek likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. 

Profitabilitas sangat berkaitan dengan pengelolaan aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan, sehingga hal ini akan berkaitan dengan likuiditas perusahaan. 

Menurut (Brigham dan Houston, 2001), rasio profitabilitas menunjukkan 

pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil 

operasi. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar 

perusahaan dengan kewajiban lancar. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio dan 

Acid ratio. Rasio Manajemen Utang (leverage) mengetahui sejauh mana 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan 

yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Manajemen utang 

terdiri dari Debts Ratio, Times Interest Earned (TIE), Fixed Charge Coverage 

Ratio. 
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Menurut (Brealey, Myers dan Marcus, 2008), profitabilitas mengukur 

fokus pada laba perusahaan. Perusahaan besar diharapkan menghasilkan lebih 

banyak laba daripada perusahaan kecil, jadi untuk memfasilitasi perbandingan 

lintas perusahaan, total laba diekspresikan dalam basis per-dolar. Misalnya, 

pemegang saham ingin tahu berapa banyak laba yang telah dihasilkan untuk setiap 

dolar yang telah mereka investasikan dalam perusahaan. Margin laba 

memberitahu kita laba yang dihasilkan oleh setiap dolar penjualan. Analis 

keuangan menerapkan beberapa ukuran profitabilitas. 

Perusahaan ketika sebagian didanai oleh utang, laba dibagi antara 

pemegang utang dan pemegang saham. Kita tidak ingin mengatakan bahwa 

perusahaan semacam itu kurang menguntungkan hanya karena perusahaan 

menerapkan pendanaan utang dan membayar sebagian labanya sebagai bunga. 

Ketika kita menghitung margin laba, masuk akal bila kita menambahkan kembali 

utang bunga ke laba bersih. Hal ini memberikan definisi lain dari margin laba, 

yang juga mempunyai penerimaan luas dan yang kita sebut sebagai margin laba 

operasi (Brealey, Myers dan Marcus, 2008).  

Manajer sering mengukur kinerja perusahaan dengan rasio laba bersih 

terhadap total aset. Meskipun demikian, karena laba bersih mengukur keuntungan 

setelah dipotong beban bunga, praktik ini membuat profitabilitas yang jelas dari 

perusahaan sebagai fungsi struktur modalnya. Lebih baik menggunakan laba 

bersih ditambah bunga karena kita mengukur tingkat pengembalian seluruh aset 

perusahaan, bukan hanya investasi ekuitas.  
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Return On Asset (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 atau 

dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama, bisa dihasilkan laba yang lebih 

besar, dan sebaliknya (Made Sudana, 2011).  

Return on Asset (ROA) = 		퐿푎푏푎	퐵푒푟푠푖ℎ	푆푒푡푒푙푎ℎ	푃푎푗푎푘푇표푡푎푙	퐴푘푡푖푣푎  

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan 

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, 

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.  

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. (Kasmir, 2011) 

juga mengatakan bahwa seperti rasio- rasio lain yang sudah dibahas sebelumnya, 

rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak 

pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, 

terutama pihak- pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan.  
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan suatu kerangka 

pemikiran bahwa Likuiditas dan Leverage merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan yang dalam penelitian ini menggunakan Return 

On Assets (ROA). Kerangka pemikiran teori dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, tinjauan teoritis dan kerangka 

pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan property and real estate. 

2. Variabel rasio leverage yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas    

perusahaan property and real estate. 

Current Ratio 

Debt to Asset 
Ratio 

Return On Asset 


