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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

      Penelitian yang menjadi pertimbangan sebagai landasan penelitian 

terdahulu adalah yang dilakukan Nisa (2007) dengan judul “ Analisis efisiensi 

modal kerja dan pengaruhnya terhadap rentabilitas ekonomi pada kpri di 

semarang”. Penulis menggunakan alat-alat analisisnya adalah analisis 

rentabilitas ekonomi dan analisis perputaran modal kerja. Dari hasil 

perhitungan analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara perputaran kas dan perputaran piutang yang 

merupakan elemen modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi. 

      Berbeda dengan nunuk (2005) dengan judul “pengaruh tingkat perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi (study pada perusahaan rokok yang go 

public di pojok BEJ)”. Analisis yang digunakan adalah menghitung tingkat 

perputaran piutang dan menghitung rentabilitas ekonominya serta 

menggunakan uji statistik analisis regresi linier dan uji-T. Penulis 

menyimpulkan bahwa dari hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa 

tingkat perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas 

ekonomi perusahaan. Demikian pula setelah dilakukan uji-T diketahui 

variabel tingkat perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

      Lain halnya dengan Wulandari (2008) dalam penelitian yang berjudul 

“Analisis modal kerja untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas 
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(studi pada industri tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI)” menyimpulkan 

bahwa hasil analisis tentang hubungan efisiensi penggunaan modal kerja 

dengan tingkat likuiditas dan rentabilitas menunjukan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara modal kerja dengan earning power adalah 

searah, sedangkan hubungan tingkat perputaran modal kerja dan tingkat 

likuiditas adalah berlawanan. 

      Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah analisis 

laporan keuangan yang digunakan pada perusahaan rokok yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia serta tahun yang digunakan untuk diteliti. 

B. Landasan Teori 

1. Laporan keuangan 

a. Pengertian laporan keuangan 

Menurut Sadeli (2014:18) laporan keuangan adalah laporan 

tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi 

keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai 

selama periode tertentu. Sedangkan Fahmi (2012:21) laporan 

keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

laporan keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. 

Farid dan Siswanto (2011:2) mengatakan laporan keuangan 

merupakan informasi yang diharapkan mampu memberi bantuan 

kepada pengguna untuk membuat keputusan yang bersifat finansial. 
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Sedangkan menurut Kasmir (2012:7) secara sederhana pengertian 

laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan, 

dalam hal ini suatu kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam 

suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukan 

kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. 

Menurut Ridwan dan Berlian (2003:76) mengatakan laporan 

keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses 

akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut. 

Menurut Munawir (2002:5) laporan keuangan adalah dua faktor 

yang disusun akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. 

Kedua faktor ini adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan 

daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu akhir-akhir sudah 

menjadi kebiasaan bagi perseorangan-perseorangan untuk menambah 

daftar surplus atau laba yang tak dibagikan (laba ditahan). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah laporan hasil dari aktivitas akuntansi yang 

menggambarkan informasi kondisi keuangan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu serta sebagai alat komunikasi perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan.  
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b. Tujuan laporan keuangan 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut. 

Menurut Kasmir (2012:10) berikut ini merupakan beberapa 

tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 

1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4) Memberikan informasi tentang jumlah dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan. 

6) Memberikan informasi tentang kinerja manajeman perusahaan 

dalam suatu periode. 

7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

8) Informasi keuangan lainnya. 

Menurut Harahap (2008:131) tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk 
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mengambil keputusan yang ekonomis. Para pemakai laporan akan 

menggunakanya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai 

dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang 

diambilnya. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang 

melaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tapi mencakup 

penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan dan informasi ini harus 

factual dan dapat diukur secara objektif. 

c. Fungsi laporan keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua 

pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan pada hakekatnya 

merupakan alat komunikasi artinya laporan keuangan itu adalah suatu 

alat yang digunakan untuk informasi keuangan dari suatu perusahaan 

dan kegiatan-kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut. 

Menurut Harnanto (2002:11) laporan keuangan dari manajemen 

dapat memperoleh informasi yang bertujuan untuk : 

1) Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian 

terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu. 

2) Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas 

dalam perusahaan. 

3) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas 

sehari-hari dalam perusahaan. 
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4) Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam 

perusahaan. 

5) Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan. 

d. Sifat laporan keuangan 

Kasmir (2012:11) pencatatan yang dilakukan dalam menyusun 

laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang 

berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan 

didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya 

sifat laporan keuangan yaitu : 

1) Bersifat historis 

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data 

masa lalu atau masa yang sudah lewat dari sekarang. 

2) Bersifat menyeluruh 

Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

e. Keterbatasan laporan keuangan 

Kasmir (2012:15) laporan keuangan yang telah disusun 

sedemikian rupa terlihat sempurna dan menyakinkan. Dalam 

praktiknya hal dan jumlah yang dilaporkan dalam neraca belum tentu 

menunjukan nilai yang realitas. Hal ini disebabkan karena penyusunan 

laporan keuangan tidak terlepas dari pendapat pribadi, baik oleh 

manajemen maupun akuntan. 
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Laporan keuangan juga bukan laporan bersifat final hanya 

sementara waktu saja. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang 

disusun pasti memiliki keterbatasan antara lain : 

1) Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah 

(historis), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2) Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang 

bukan untuk pihak tertentu saja. 

3) Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4) Laporan keuangan bersifat konserfatifdalam menghadaou situasi 

ketidakpastian. 

5) Laporan keuangan selalu berpegang teguh pada sudut pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya. 

Sedangkan menurut Munawir (2002:9) adapun keterbatasan 

laporan keuangan yaitu: 

1) Laporan keuangan secara periodik pada dasarnya merupakan 

intern report dan bukan merupakan laporan final, sehingga hal-

hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukan 

nilai likuidasi atau realisasi. 

2) Laporan keuangan disususn berdasarkan hasil pencatatan 

transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau 

tanggal periode yang lalu, dimana daya beli uang tersebut 
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semakin menurun, jadi melalui kegiatan analisis dengan 

memperbandingkan dan beberapa tahun tanpa membuat 

penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan memperoleh 

kesimpulan yang keliru. 

3) Laporan keuangan menunjukan angka yang kelihatan bersifat 

pasti dan tepat, yang sebenarnya dasar penyusunannya 

menggunakan standar nilai yang mungkin berubah-ubah. 

4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan 

dengan suatu uang. 

f. Karakteristik laporan keuangan 

Karakteristik laporan keuanga merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 

penggunanya. Laporan keuangan mempunyai 4 karakteristik kualitatif 

yaitu: 

1) Dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung 

dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera 

dapat dipahami oleh pemakai. Untuk penjelasan diatas, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomidan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk 

mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. 
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2) Relevan, agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk 

memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi dapat dikatakan relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomipemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasimereka 

dimasa lalu. 

3) Kehandalan, bahwa laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan material sehingga diandalkan 

pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

4) Dapat Dibandingkan, bahwa pemakaian harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antara periode untuk 

mengidentifikasi (tren) kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. 

g. Komponen laporan keuangan 

Laporan keuangan terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan 

keterangan yang ada di dalamnya. Semua komponen laporan 

keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang yang berguna bagi 

pemakainya. Adapun komponen-komponennaya yaitu : 
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1) Neraca (balance sheet) 

Munawir (2002:13) mengatakan neraca adalah laporan 

yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan Prastowo dan 

Julianty (2002:16) mengatakan bahwa neraca adalah laporan 

keuangan yang memberikan informasi mengenai laporan 

keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan tertentu 

Dilihat dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

neraca adalah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan 

nilai atau informasi mengenai aktiva, kewajiban atau utang dan 

ekuitas pada waktu tertentu. 

2) Laporan laba rugi (income statement) 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang 

sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Munawir (2002:26) mengatakan bahwa bentuk laporan 

laba rugi terdiri dari : 

a) Bentuk single step 

Pada bentuk ini semua penghasilan yang diperolehdari 

berbagai penghasilan dikelompokan menjadi satukelompok 

yaitu penghasilan sedangkan untuk semua beban 

dikelompokan menjadi satu nama yaitu beban. 
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b) Bentuk multiple step 

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan penghasilan 

dan beban lebih teliti. 

3) Laporan perubahan modal (statment of Owner’s Equity) 

Fess (2005:24) laporan perubahan modal merupakan suatu 

ikhtisar perubahan modalpemilik yang terjadi pada periode 

tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan tersebut 

disiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi 

bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. 

Demikian juga laporan perubahan modal dibuat sebelum 

mempersiapkan neraca, karena jumlah modal pemilik pada akhir 

periode harus dilaporkan di neraca. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa laporan perubahan modal sering kali 

dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan 

neraca. 

Bertambahnya modal suatu perusahaan dapat disebabkan 

oleh penambahan investasi oleh pemilik, dan laba bersih yang 

diperoleh perusahaan. Sedangkan berkurangnya modal dapat 

disebabkan oleh pengambilan prive oleh pemilik dan perusahaan 

menderita kerugian. 

4) Laporan arus kas (statement of Cash Flow) 

Skousen (2004:319) laporan arus kas menjelaskan 

perubahan pada kas (cash equivalent) dalam periode tertentu. 
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Setara kas adalah investasi jangka pendek yang amat liquid yang 

bisa segera ditukar dengan kas. Untuk dapat dikatakan setara 

kas, suatu unsur haruslah dapat dapat segera ditukar dengan kas 

ketika diperlukan dan sangat dekat dengan masa jatuh temponya 

sehingga kecil resiko terjadinya perubahan nilai akibat 

perubahan tingkat suku bunga.  

h. Pemakai laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan 

dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat 

menghasilkan keuntungan. Dengan membaca laporan keuangan 

dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi 

menyangkut perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan 

menghasilkan keuntungan baginya. 

Menurut Harahap (2008:120) para pemakai laporan keuangan 

beserta penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut : 

1) Pemegang saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, aset, utang, modal, biaya dan laba. Pemegang 

saham ingin melihat prestasi perusahaan dalam pengelolaan 

mamajemen yang diberikan amanat, ingin mengetahui jumlah 

deviden yang diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah 

laba yang ditahan, dan ingin mengetahui perkembangan 
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perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan usaha 

sejenis dan perusahaan lainnya. 

2) Investor 

Investor ingin melihat kemungkinan potensi keuntungan yang 

akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3) Analisis pasar modal 

Analisis pasar modal ingin mengetahui nilai perusahaan, 

kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. 

4) Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang 

dipimpinnya. Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu 

satu masalah yang memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. 

Untuk sampai pada keputusan yang tepat, ia harus mengetahui 

selengkap-lengkapnya kondisi keuangan perusahaan baik posisi 

semua pos neraca, laba/rugi, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas 

dan laba kotor. 

5) Karyawan dan serikat pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih terus bekerja atau pindah dan 

untukbisa menilai apakah penghasilan yang diterimanya adil 

atau tidak. 

 

 



19 

 

6) Instansi pajak 

Instansi pajak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menentukan kebenaran perhitungan pajak, 

pembayaran pajak, pemotongan pajak,, restitusi dan juga dasar 

untuk penindakan. 

7) Pemberi dana (Kreditur) 

Sama dengan pemegang saham, investor, lender seperti bank, 

investment fund, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui 

informasi tentang situasi dan kondisi perusahaanbaik yang sudah 

diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. 

8) Supplier 

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui 

apakah perusahaan layak untuk diberikan fasilitas kredit, 

seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi resiko 

yang dimiliki perusahaan. 

9) Pemerintah atau lembaga pengatur resmi 

Pemerintah ingin mengetahui apakah perusahaan telah 

mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. 

10) Langganan atau lembaga konsumen 

Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan, 

konsumen sangat diuntungkan. Konsumen berhak mendapat 

layanan memuaskan dengan harga equilibrium, dalam kondisi 

ini konsumen terlindungi dari kemungkinan praktik yang 
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merugikan baikdari segi kualitas, kuantitas, harga dan lain 

sebagainya. 

11) Lembaga swadaya masyarakat 

Lembaga swadaya masyarakat membutuhkan laporan keuangan 

untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu 

yang dilindunginya. 

12) Peneliti/akademisi/lembaga peringkat 

Bagi peneliti maupun akademisi, laporan keuangan sangat 

penting sebagai data primer dalam melakukan penelitian 

terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan 

perusahaan. 

B. Analisis profitabilitas 

a. Pengertian profitabilitas 

Menurut Harahap (2008:219) mendefinisikan profitabilitas 

adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Munawir (2002:33) mengatakan hal 

yang sama yaitu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. 

Pada gilirannya, profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi 
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kebijakan para investor atas investasi yag dilakukan. Kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor 

untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya 

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor 

menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas 

dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan 

usaha tersebut. 

Dalam kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan 

elemen penting dalam menjamin kelangsungan perusahaan. Dengan 

adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua 

sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat 

tercapai. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan 

perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil 

dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangkan dengan beban 

pokok penjualan dan beban-beban lainnya. 

Penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar 

bertujuan untuk : 

1) Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2) Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3) Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 
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4) Mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

b. Rasio profitabilitas 

Menurut Fahmi (2012) Rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan 

tingginya perolehan keuntungan perusahaan. 

Laba yang dicapai sesuai target dapat memberikan kesejahteraan 

bagi stakeholder, dapat meningkatkan mutu produk, serta dapat 

digunakan untuk melakukan investasi baru. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan dalam praktiknyadituntut harus mampu untuk 

memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat 

keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas (Kasmir, 

2012:196). 

Kasmir (2012:196) juga menjelaskan bahwa hasil pengukuran 

dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen. Selama ini, 

apakah mereka bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau 

keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan 

laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk mengantikan manajemen 

yang baruterutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. 
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Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah 

satu alat ukur kinerja manajemen. 

Analisis rasio profitabilitas secara umum dapat dihitung dengan 

menggunakan rasio antara lain : 

1) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar GMP semakin 

baik keadaan operasi perusahaan, karena hal itu menunjukan 

harga pokok penjualan relatif rendah dibandingkan dengan 

penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah GMP 

semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2001:61) 

Gross Profit margin dapat dihitung dengan formula: 

 

2) Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin merupakan rasio ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan untuk melihat pendapatan 

bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir:2012:200). Semakin 

tinggi net profit marginsemakin baik operasi suatu perusahaan. 

Net profit margin dapat dihitung dengan formula : 
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3) Return on Assets (ROA) 

Return on assets merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva. Return on assets adalah rasio 

yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan (Kasmir:2012:201). Sedangkan menurut 

Fahmi (2012:98) ROA adalah rasio untuk melihat sejauh mana 

investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan 

investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang 

ditanamkan atau ditempatkan. 

Return on assets dapat dihitung dengan formula : 

 

4) Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan total equitas. Return on equity merupakan 

suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi 

para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan 

di dalam perusahaan (Harahap, 2008:305) 

Return on equitmen dapat dihitung dengan formula : 
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C. Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada

perusahaan rokok yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2015-

2017, dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai alat ukurnya. 


