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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wuryanti 

(2015) ditemukan bahwa secara simultan perputaran kas, perputaran piutang, 

perputaran persediaan dan perputaran total aktiva berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Analisis secara parsial menunjukan bahwa perputaran kas 

berpengaruh terhadap profitabilitas, perputaran piutang berpengaruh terhadap 

profitabilitas, perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

dan perputaran total asset berpengaruh terhadap profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016) ditemukan bahwa 

perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, perputaran 

komponen modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas, perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

dan perputaran total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Hardiyanto (2015) dalam penelitiannya ditemukan bahwa secara 

simultan perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Analisis secara parsial menunjukan 

perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 
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B. Tinjauan Teori 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan 

profitabilitasnya, karena dengan profitabilitas yang tinggi mencerminkan 

perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, 

sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Perusahaan yang tidak dapat 

menghasilkan profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut tidak 

mampu mengelola sumber daya perusahaannya, sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Profitabilitas menunjukkan bagaimana 

kemampuan perusahaan menggunakan seluruh sumber dana yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

1. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari penjualan dan pendapatan investasi. 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 dilakuan untuk beberapa 

periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan 

dalam rentang waktu tertentu, baik penuruan atau kenaikan penyebab 

perubahan tersebut Kasmir (2016:196) 
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Hanafi (2000:83) mengatakan ada tiga rasio untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. yaitu : 

a. Profit Margin  

Profit Margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.  

b. Return On Total Assest (ROA) 

Return On Total Assest (ROA) mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 

tertentu.. 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam 

penelitian ini adalah return on asset (ROA). Return on asset merupakan 

rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin rendah rasio ini, 

semakin kurang baik, demikian pula sebaiknya. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir. 

2016:201).  Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2002 : 63).  
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Rasio ini dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan atau 

sebaliknya. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu (Hanafi, 

2000:161). Return On Assets (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sartono (2010:123) 

merumuskan  untuk menghitung pengembalian tingkat aktiva atau return 

on asset (ROA) sebagai berikut: 

ROA = 
                  

            
 x 100% 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Faktor- faktor yang mempengaruhi tinggi profitabilitas perusahaan 

ditentukan oleh dua faktor yaitu Profit Margin yaitu perbandingan antara 

“net operating income” dengan “net sales” dan Turnover of Operating 

Income atau tingkat perputaran aktiva, yaitu kecepatan berputarnya 

operating assets dalam suatu periode tertentu. Perputarannya tersebut 

dapat ditentukan dengan membagi net sales (penjualan bersih) dengan 

operating assets (total aktiva) Riyanto (2010:37). Persediaan yang terlalu 

kecil mengakibatkan kegiatan operasi mengalami penundaan atau 

perusahaan beroperasi pada kapasitas yang rendah dan persediaan yang 

terlalu besar mengakibatkan perputaran persediaan rendah sehingga 

profitabilitas perusahaan menurun (Sartono, 2010:444).  
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Houstan (2010,146 ) mengatakan rasio profitabilitas menunjukan 

kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil 

operasi.  

a. Rasio Likuiditas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio yang menunjukan 

hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan 

kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas terdiri dari : 

1) Rasio Lancar (currenr ratio) 

Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan 

kewajiban lancar. Rasio ini menunjukan sampai sejauh mana 

kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi 

menjadi kas dalam waktu dekat. 

2) Rasio Cepat (quick ratio) 

Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset 

lancar, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. 

b. Rasio Manajemen Aset  

Rasio yang mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan 

mengatur asetnya. Rasio manajemen asset terdiri dari : 

1) Rasio Perputaran Persediaan (inventory turnover) 

Rasio ini dihitung dari membagi penjualan dengan 

persediaan. 
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2) Days Sales Outsanding (DSO) 

Rasio ini dihitung dengan membagi piutang usaha dengan hari 

penjualan rata-rata. Rasio ini menunjukan lamanya waktu rata-rata 

perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum 

menerima kas.  

3) Rasio Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover) 

Rasio ini untuk mengetahui keefektivan perusahaan 

menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan 

terhadap aktiva tetap bersih. 

4) Rasio Perputaran Total Aktiv (Total Assets Turnover) 

Rasio ini untuk mengetahui keefektivan perusahaan 

menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan 

terhadap total aktiva. 

c. Rasio Manajemen Utang 

Rasio manajemen aktiva untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) 

perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas 

perusahaan. Manajemen utang terdiri dari: 

1) Rasio Utang (Debt Ratio) 

Rasio ini untuk mengukur presentase dana yang diberikan olek 

kreditor dengan membandingkan rasio total utang terhadap total asset.  
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2) Rasio Kelipatan Pembayaran (Time Interest Earned-TIE) 

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi pembayaran bunga dan tahunannya dengan 

membandingakan rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban 

bunga. 

3) Rasio Cakupan (Coverage Ratio) 

Rasio yang pembilangnya mencakup seluruh arus kas yang 

tersedia untuk memenuhi beban tetap keuangan dan pembilangnya 

mencakup seluruh beban tetap keuangan.  

3. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

Persediaan merupakan barang-barang atau bahan yang masih 

tersisa pada tanggal neraca, atau barang-barang yang akan segera 

dijual,digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan (Sartono, 

2010:444). Persediaan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan 

berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah 

penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan 

mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. 

Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam persediaan akan 

menekan keuntungan perusahaan (Riyanto, 2010:69).  

Pada dasarnya persediaan meliputi empat macam yang utama 

(Kusnadi, 2000:44), yaitu: 
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a. Persediaan Bahan Baku (direct material inventory) 

Suatu persediaan dari bahan yang mempunyai kaitan langsung 

dengan proses produksi. 

b. Persediaan Barang dalam Proses (work in process inventory) 

Persediaan barang yang masih dalam proses produksi sehingga 

barang tersebut masih belum dapat dijual. Persediaan ini dikenal 

dengan nama barang setengah jadi. 

c. Persediaan Barang Jadi (finished goods inventory) 

Persediaan barang yang sudah selesai diproduksi dan siap 

untuk dijual. 

d. Persediaan Bahan Penolong (indirect material inventory) 

Suatu persediaan dari barang atau bahan yang bukan 

merupakan bagian langsung dari suatu proses produksi atau dari suatu 

produk, namun secara tidak langsung membantu melengkapi produk 

yang diprodusir.  

Kasmir (2016:180) mengatakan perputaran persediaan merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam 

dalam persediaan ini berputar dalam suatu periode. Apabila rasio yang 

diperoleh tinggi, ini menunjukan perusahaan bekerja secara efisien 

perusahaan semakin baik. Semakin rendah perputaran persediaan berarti 

perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak 

barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi 

dalam tingkat pengembalian yang rendah. Adanya investasi dalam 
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persediaan yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan 

memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena 

kerusakan, turunnya kualitas sehingga semuanya akan memperkecil 

keuntungan perusahaan. Perputaran persediaan menurut Sartono 

(2010:119) dapat dinyatakan dalam rumus :  

Perputaran Persediaan = 
                     

                    
 

4. Hubungan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

Persediaan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, 

di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Masalah penentuan 

besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan mempunyai efek 

yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam 

penetapan besarnya investasi dalam persediaan akan menekan keuntungan 

perusahaan (Riyanto, 2010:69). Persediaan yang terlalu kecil 

mengakibatkan kegiatan operasi mengalami penundaan atau perusahaan 

beroperasi pada kapasitas yang rendah dan persediaan yang terlalu besar 

mengakibatkan perputaran persediaan rendah sehingga profitabilitas 

perusahaan menurun (Sartono, 2010:444).  

Raharjaputra (2009:105) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

perputaran persediaan, kemungkinan semakin besar perusahaan 

memperoleh keuntungan, begitu juga sebaliknya, jika tingkat perputaran 

persediaan rendah, maka kemungkinan semakin kecil memperoleh 

keuntungan. Kasmir (2016:180) semakin rendah perputaran persediaan 
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berarti perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan 

banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan 

investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Adanya investasi 

dalam persediaan yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan 

memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena 

kerusakan, turunnya kualitas sehingga semuanya akan memperkecil 

keuntungan perusahaan. 

5. Perputaran Total Aktiva (total asset turnover) 

Aktiva atau asset adalah semua harta atau benda-benda yang 

mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki perusahaan. Aktiva terdiri dari 

aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan harta yang berupa 

uang atau berupa barang-barang lain yang dalam waktu pendek diharapkan 

menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan operasi perusahaan paling lama 

satu tahun. Aktiva tetap adalah harta yang mempunyai umur kegunaan 

jangka panjangnya lebih dari satu tahun atau tidak habis dalam satu tahun 

(Kusnadi, 2000:41). 

Perputaran total aktiva (total asset turnover) menunjukan bagaimana 

efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan oleh 

perputaran elemen aktiva itu sendiri (Sartono, 2010:120). Perputaran total asset 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva 
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yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2016:185).  

Dalam penelitian Syafitri (2015) mengatakan perputaran total asset 

digunakan untuk mengetahui kemampuan dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan 

modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio 

perputaran total aktiva berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan 

aktiva didalam menghasilkan penjualan. 

Perputaran total aktiva merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas, dimana total asset turnover merupakan rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa aset. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukan manajemen yang baik, sebaliknya 

rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, 

pemasarannya, dan pengeluaran modalnya (Hanafi, 2000:81). Perputaran 

total asset (total asset turnover) dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Perputaran Total Aktiva = 
 en  a an

   a  a e 
 

6. Hubungan Perputaran Total Aktiva Terhadap Profitabilitas 

Perputaran total aktiva (total asset turnover) menunjukan bagaimana 

efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan 

penjualan dan mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan oleh 
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perputaran elemen aktiva itu sendiri (Sartono, 2010:120). Fahmi (2012: 80) 

menyebutkan perputaran total aktiva melihat sejauh mana keseluruhan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif. Total asset 

turnover menggambarkan perputaran aset diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik, hal ini berarti bahwa aset dapat 

lebih cepat berputar dan meraih laba (Harahap, 2011: 305). 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan penelitian yang 

dilakukan. Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel 

yang terkait dengan masalah yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dan teori-teori yang dibahas, Untuk 

mempermudah penelitian, kerangka pemikiran digambarkan pada gambar 2.1. 

Variabel penelitian yang digunakan adalah untuk mengukur sejauh mana 

pengaruh kedua variabel perputaran persediaan dan perputaran total aset. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan kerangka penelitian pada gambar 2.1 menjelaskan bahwa 

untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan dan perputaran total aktiva 

Perputaran Persediaan 

(dalam kali) 

X1 

 

Perputaran Total Aset 

(dalam kali) 

X2 

Profitabilitas 

(Return On Asset) 

Y 
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diukur dengan perputaran dalam kali (x) terhadap profitabilitas yang diukur 

menggunakan Return On Asset (ROA). 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dilakukan kajian 

lebih lanjut. Hipotesis didasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan kajian 

secara teori. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2015) ditemukan 

bahwa secara simultan perputaran persediaan dan perputaran total aktiva 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, begitu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Wuryanti (2015) ditemukan bahwa secara 

simultan perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan 

perputaran total aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas.  

H1 : Perputaran persediaan dan Perputaran total aset berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

 




