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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Angkoso (2006) meneliti tentang Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Pertumbuhan Laba pada perusahaan industri barang konsumsi periode 2003- 

2004. Rasio keuangan yang digunakan adalah debt ratio dan retun on equity. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik secara 

simultan maupun parsial antara debt ratio dan retun on equity terhadap 

pertumbuhan laba. 

Putri (2010) meneliti tentang Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Perubaahan Laba Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan adalah Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Working Capital to Total Asset dan profit Margin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keempat rasio tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Secara parsial CR dan tidak 

berepengaruh signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan WCTA, DER dan 

PM berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. 

Cahyaningrum (2012) meneliti tentang Analisis Manfaat Rasio Keuangan 

dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan   yang Terdaftar di 

BEI. Rasio Keuangan yang digunakan adalah Total Asset Turnover, Net Profit 

Margin, Working Capital to Total Asset dan Debt to Equity Ratio. Hasil 
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penelitian ini menunjukan bahwa TATO dan NPM berpengaruh signifikan 

negative terhadap pertumbuhan laba, sedangkan WCTA dan DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hartini (2012) meneliti tentang Pengaruh Finansial Ratio terhadap 

Pertumbuhan Laba dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

sebagai Variabel Pemoderasian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

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

(simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(pertumbuhan laba).  

Zanora (2013) meneliti tentang Pengaruh Likuiditas, Leverage dan 

Aktivitas terhadap Pertumbuhan Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

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

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

terhadap pertumbuhan laba (3) Aktivitas yang diwakili oleh inventory turnover 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

Arinegara (2013) meneiliti tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang 

Terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuanga 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba diukur melalui rasio 

keuangan seperti: Current Ratio (CR), Debt to Assets Ratio (DAR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Inventory Turn Over (ITO), Total Assets Turn Over 

(TATO), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE). 
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Wijayanti (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 

Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan laba. 

Rosahayu dan Irda (2014) meneliti tentang Analisis Rasio Keuangan dalam 

Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Kosmetik yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Current Ratio, Gross Profit Margin dan Debt Ratio. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa CR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba, 

sedangkan GPM dan DR tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Novatiani dan Mutya (2014) meneliti tentang Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Pertumbuhan Laba Di Masa Yang Akan Datang Pada Perusahaan 

Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Rasio 

Keuangan yang digunakan adalah Quick Ratio, Inventory Turnover, Total Asset 

Turnover, Debt Ratio, Gross Profit Margin dan  Return On Equty. Hasil 

Penelitian ini secara parsial menunjukan hasil bahwa hanya TATO, DR, GPM 

dan ROE tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan secara 

simultan bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya 

yaitu rasio keuangan yang diteliti hanya berfokus pada rasio leverage. Dengan 
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menggunakan indikator hitung debt to equity ratio untuk menganilisis pengaruh 

leverage terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Leverage 

Menurut Kasmir (2012:131-159), leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauhmana aset perusahaan dibiayai dengan 

utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan 

modal sendiri. 

Menurut Analisa (2011) menggambarkan leverage sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang 

dimilikinya. Jadi, leverage dapat diartikan seberapa besar kegiatan 

operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin besar leverage 

menunjukkan semakin banyak kegiatan operasional perusahaan dibiayai 

oleh hutang dari pihak eksternal. 

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan 

sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana 

tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. 
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Penggunaan asset atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

keuntungan potensial bagi pemegang saham Martono dan Harjito (2005). 

Menurut Prasetya (2011) Rasio leverage menggambarkan sampai 

sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Suatu perusahaan 

dengan rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak 

dibiayai oleh investor atau kreditur luar. Semakin tinggi rasio leverage 

berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari 

hutang. 

2. Rasio Leverage 

Menurut Sutrisno (2007:232), Rasio leverage menunjukan seberapa 

besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Apabila 

perusahaan tidak mempunyai leverage atau leverage faktornya = 0, artinya 

perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau 

tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah leverage, perusahaan 

mempunyai resiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Penggunaan 

hutang bagi perusahaan tersebut mempunyai tiga dimensi, yaitu: 

a. Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit 

yang diberikan. 

b. Dengan menggunakan dana hutang, apabila  perusahaan mendapat 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik 

perusahaan keuntungannya akan meningkat. 
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c. Dengan penggunaan hutang, pemilik mendapatkan dana tanpa kehilangan 

pengendalian pada perusahaannya. 

Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar jumlah 

hutang yang digunakan dan semakin besar resiko bisnis yang dihadapi, 

terutama bila kondisi perekonomian menurun. 

Sebuah perusahaan tidak akan dapat memaksimalkan kegiatan 

produksinya bila tidak meggunakan kebijakan hutang untuk menjaga 

struktur pendanaanya. Perusahaan yang mampu melakukan alokasi dana 

secara optimal tentu akan dapat memaksimalkan laba dan kesejahteraan 

pemegang saham. Perlu diperhatikan perusahaan kebijakan hutang yang 

berlebihan akan meningkatkan risiko bagi perusahaan untuk kehilangan 

kepercayaan pemegang saham dan investor dimasa datang akibat besarnya 

nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh sebab itu 

pengelolaan dan kemampuan perusahaan untuk menggunakan pendanaan 

dari hutang secara optimal harus dilakukan 

Debt to equity ratio ( DER) merupakan salah satu ukuran dari kinerja 

leverage, didalam rasio ini akan diperlihatkan perbandingan antara jumlah 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai 

rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. 
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DER digunakan sebagai pengukur seberapa jauh suatu perusahaan dibiayai 

oleh kreditur. DER dapat dihitungan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑋 100% 

Syamsuddin (2007:71) 

3. Pengertian dan Karakteristik Laba 

 Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba 

secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan 

dengan pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2008:113) 

“kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. 

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini 

adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai 

pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran 

pendapatan dan biaya. 

 Menurut Harahap (2005:263) laba merupakan angka yang penting 

dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan 

dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan 

investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun 

kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar 
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dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, 

serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. 

 Chariri dan Ghozali (2003:214) menyebutkan bahwa laba memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut: 

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu. 

c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. 

e. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan 

dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:12) “penghasilan bersih (laba) 

sering digunakan sebagai ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi 

(Return on Investment) atau laba per saham (Earning PerShare)”. Kinerja 

perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan 

berbagai sumber daya. 

4. Jenis-Jenis Laba Dalam Akuntansi 

 Jenis-jenis laba menurut pengukuran tingkat laba untuk suatu pusat laba 

tertentu ada lima jenis, yaitu : 
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a. Margin Kontribusi 

Laba kontribusi dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel dari 

pendapatan yang diperoleh suatu divisi. Konsep ini bermanfaat untuk 

perencanaan dan pembuatan keputusan laba suatu divisi dalam jangka 

pendek. 

b. Laba Terkendali Divisi 

Laba dihitung dengan cara mengurangi pendapatan dengan biaya-biaya 

yang dapat dikendalikan oleh manajer divisi yang meliputi biaya variabel 

yang terkendali dan biaya tetap terkendali. 

c. Laba Langsung 

Laba dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan divisi dengan semua 

biaya yang langsung terjadi dalam divisi yang bersangkutan. Profitabilitas 

ini cocok digunakan untuk menilai profitabilitas jangka panjang. 

d. Laba Bersih Sebelum Pajak 

Dengan menghitung pendapatan divisi dengan biaya langsung divisi dan 

biaya kantor pusat. Laba ini mencerminkan prestasi ekonomi divisi, 

karena divisi menikmati fasilitas kantor pusat, maka divisi mengalokasi 

biaya kantor pusat. 

e.  Laba Bersih Sesudah Pajak 

 Besar laba dihitung melalui pengurangan laba bersih sebelum pajak 

dengan pajak penghasilan divisi. Sebagai satu kesatuan ekonomi yang 

berdiri sendiri, laba divisi perlu memperhitungkan pajak penghasilannya. 
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C. Kerangaka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

 

 

Gambar 2.1 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori yang ada maka dugaan sementara untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh leverage Terhadap Laba 

Debt to Equity Ratio adalah salah satu rasio leverage. Menurut 

Raharjaputra (2009: 201-202), rasio ini merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal 

sendiri. 

Bagi perusahaan sebaiknya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri 

agar beban hutang tetapnya tidak terlalu tinggi. Dengan debt to equity yang 

tinggi menunjukkan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan 

Leverage  Laba 
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hutang terhadap ekuitas. Menurut Achmad (2007) perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan laba mempunyai kesempatan yang lebih menguntungkan 

dalam mendanai investasinya secara internal sehingga perusahaan 

menghindar untuk menarik dana dari luar dan berusaha mencari solusi yang 

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

profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan laba ditahan sehingga 

akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan pinjaman dan rasio 

debt to equity akan menurun. 

𝐻1: Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap laba. 


