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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Teori  

Dalam tinjauan teori ini akan dibahas tentang teori yang mendasari 

penelitian ini. Penelitian mengenai profitabilitas akan di dasari dengan 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Teori 

margin laba bersih dan tingkat penjualan serta nilai profitabilitas (ROA) yang 

akan di bahas pada penelitian ini.  

1) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 

2010:122). Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan di cari 

adalah laba perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 

(Kasmir, 2010:115). Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan.  

Hal ini ditunjukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Indikator pengukuran profitabilitas diwakili oleh ROA 

karena untuk menentukan besanya ROA bisa dilihat dari tingkat laba bersih 

serta tingkat total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini
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 mengambil satu rasio karena supaya tidak terlalu melebar tidak jelas, jadi 

satu mengerucut jelas serta tujuan peneliti lebih jelas.  

2) Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Kasmir (2010:115) menjelaskan bahwa profitabilitas dapat diukur sebagai 

berikut : 

a) Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Untuk margin laba kotor 

Gross profit margin = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ−ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

Untuk margin laba bersih  

Net profit margin = 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
 

b) Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan penilaian profitabilitas 

atas total assets, dengan cara membandingkan laba setelah pajak 

dengan rata-rata total aktiva. Rasio ini merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan total asset. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : Return On Assets = 
𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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c) Return on Equity (ROE) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

ekuitas. Rumus ROE sebagai berikut : Return on Equity = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

d) Earning per Share (EPS) 

Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal 

untuk satu lembar saham. Rumus EPS sebagai berikut : 

Earning per Share = 
𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 x 100 % 

e) BEP 

Kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari 

jumlah lana sebelum bunga dan ppajak dibandingkan dengan 

total aktiva. Rumus : BEP = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas  

Menurut Munawir (2007:89), besarnya Return on assets (ROA) 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

a) Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang 

digunakan untuk operasi).  

b) Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan 

dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.  Profit Margin ini 
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mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di 

hubungkan dengan penjualannya. 

Menurut Kasmir (2008 : 89) faktor – faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas antara lain: 

a) Margin laba bersih 

b) Perputaran total aktiva 

c) Laba bersih 

d) Penjualan 

e) Total aktiva 

f) Aktiva tetap 

g) Aktiva lancar 

h) Total biaya 

4) Margin Laba Bersih 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan 

keuntungan atau laba. Laba terbagi menjadi dua yaitu laba bersih dan laba 

usaha. Laba usaha dapat diketahui dengan cara mengurangi total penjualan 

dengan biaya-biaya dalam proses produksi dan operasionalnya. Sedangkan 

laba bersih dapat diketahui dengan cara mengurangi laba usaha dengan 

pajak. Dengan adanya laba usaha maka perusahaan dapat mengukur 
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tingkat keuntungan yang dicapai dihubungkan dengan penjualan atau yang 

dikenal dengan istilah Profit Margin. 

Kasmir (2012:199-200) menjelaskan bahwa profit margin atau 

margin laba atas penjaulan merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk 

mencari profit margin yaitu  

a) Untuk margin laba kotor dengan rumus : 

Profit margin = 
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ−ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap 

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk menetapkan harga pokok 

penjualan. 

b) Untuk margin laba bersih dengan rumus : 

Net profit margin = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan 

penjaualan. Rasio ini menunjukan pendapatan bersih perusahaan atas 

penjualan. 

Menurut Warsono (2003:37) margin laba bersih merupakan rasio 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak(earning after taxes / EAT) 
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dengan penjaulan. Rasio ini dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

Margin Laba Bersih = 
𝐸𝐴𝑇

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

Besarnya hasil perhitungan margin laba bersih menunjukan 

seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan untuk 

tingkat penjualan tertentu. 

5) Penjualan

Definisi penjualan menurut Mulyadi (2008:202), “Penjualan 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang 

atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-

transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke 

pembeli”. 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penjualan, khususnya penjualan barang merupakan kegiatan 

menjual barang yang diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak lain untuk 

dijual kembali kepada konsumen secara kredit maupun tunai. 

Jadi secara umum penjualan pada dasarnya terdiri dari dua jenis 

yaitu penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai terjadi apabila 

penyerahan barang atau jasa segera diikuti dengan pembayaran dari 
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pembelian, sedangkan penjualan kredit ada tenggang waktu antara saat 

penyerahan barang atau jasa dalam penerimaan pembelian.  

Keuntungan dari penjualan tunai adalah hasil dari penjualan tersebut 

langsung terealisir dalam bentuk kas yang dibutuhkan perusahaan untuk 

mempertahankan likuiditasnya. Sedangkan dalam rangka memperbesar 

volume penjualan, umumnya perusahaan menjual produknya secara kredit. 

Penjualan kredit tidak segera menghasilkan pendapatan kas, tapi kemudian 

menimbulkan piutang. Kerugian dari penjualan kredit adalah timbulnya 

biaya administrasi piutang dan kerugian akibat piutang tak tertagih. 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pawer Darasa Panjaitan (2015), Pawer Darasa Panjaitan melakukan penelitan 

tentang pengaruh aktiva tetap dan margin laba terhadap profitabilitas (ROI) 

pada PT ULTRAJAYA, Tbk. periode 2006 – 2013. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode analisis dilakukan 

dengan uji statistik, yaitu analisis regresi linier berganda, korelasi person dan 

koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS 18. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara parsial, aktiva tetap berpengaruh signifikan terhadap 

ROI, sedangkan margin laba tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI. 

2) Desfita Sari, Muchtar Mariso, Sjahruddin (2011), Desfita Sari, Muchtar 

Mariso, Sjahruddin melakukan penelitian tentang pengaruh total asset turnover 



14 
 

 
 

dan profit margin terhadap return on assets pada perusahaan farmasi yang 

listing di bursa efek indonesia tahun 2006-2010. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang pengaruh dari perputaran total 

aset dan marjin laba terhadap ROA perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

objek research sebanyak 9 perusahaan yang memiliki data keuangan dengan 

benar-benar sempurna selama tahun 2006-2010. Teknik mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

perputaran total aset dan margin laba berpengaruh positif terhadap ROA. 

3) Patricia m. Fairfield and teri lombardi yohn (2001), Patricia m. Fairfield and 

teri lombardi yohn telah melakukan penelitian tentang Using Asset Turnover 

and Profit Margin to Forecast Changes in Profitability. Teknik mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

perputaran total aset dan margin laba berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

C. Kerangka Pikir 

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka pikir faktor - faktor yang mempengaruhi profitabilitas 
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Penjualan 

X1 

Margin Laba Bersih 
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Return On Assets 
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Margin laba bersih dan penjualan merupakan faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas. Dari kerangka fikir tersebut akan dibuktikan apakah benar margin 

laba bersih dan penjualan mempengaruhi profitabilitas. 

Salah satu nilai penting dari profitabilitas adalah memperoleh laba 

semaksimal mungkin. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio 

keuangan dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Return On Asset 

(ROA). Margin laba bersih dan penjualan mempunyai hubungan yang sangat erat 

terhadap ROA pada perusahaan, maka pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap 

ROA dapat ditunjukkan dalam kerangka berfikir sebagai diatas. 

D. Hipotesis Penelitian 

Salah satu tujuan penelitian adalah menguji hipotesis. Berdasarkan 

paradigma penelitian kuantitatif , hipotesis merupakan jawaban atas masalah 

penelitian yang secara rasional di deduksi dari teori (Indriantoro, 2013:191). 

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis 

yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang 

dikumpulkan dan dianalisa dalam proses pengujian data. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah  

H1 : Margin Laba Bersih dan penjualan berpengaruh terhadap profitabilitas 

H2 : Penjualan berpengaruh dominan terhadap profitabilitas 




