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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu
Biaya produksi merupakan biaya dari semua

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang
akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya
produksi dibedakan menjadi biaya tetap yaitu biaya
penyusutan kandang, penyusutan peralatan kandang,
penyusutan bangunan, penyusutan gudang, gaji manager,
gaji anak kandang dan sewa tanah. Untuk biaya tetap
diantaranya konsentrat, jerami, pembelian bibit DOC,
transportasi, listrik, jerami dan konsentrat. Sarwanto
(2004) menyatakan bahwa biaya produksi ayam pedaging
merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peternak
dalam proses baik secara tunai maupun tidak tunai. Biaya
produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya varibel, biaya
tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak
tergantung dari besar kecilnya produksi. Biaya varibel
adalah biaya yang besar kecilnyaberhubungan langsung
dengan   besarnya produksi. Ditambahkan pula oleh
Himawati (2006) menambahkan,biaya tetap merupakan
biaya yang dikeluarkan untuk sarana produksi dan
berkali-kali dapat digunakan. Biaya tetap ini antara lain
berupa lahan usaha, kandang, peralatan yang digunakan
dan sarana tranportasi. Sedangkan biaya variabel
merupakan biaya yang dikeluarkan secara berulang -
ulang antara lain berupa biaya penerangan listrik, upah
tenaga kerja, obat – obatan dan biaya - biaya lain berupa
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biaya penerangan listrik, sumbangan pajak usaha dan
iuran.

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan
dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain skala usaha, pemilikan cabang
usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi
yang dihasilkan, modal pemasaran hasil dan tingkat
pengetahuan  peternak  dalam  menangani  usaha
peternakan yang dikelolanya (Kariyasa, 2005).

Pola kemitraan usaha peternakan Broiler yang
dilaksanakan dengan pola inti plasma, yaitu kemitraan
antara peternak mitra dengan perusahaan mitra, dimana
kelompok mitra bertindak sebagai plasma, sedangkan
perusahaan mitra sebagai inti. Pada pola inti plasma
kemitraan ayam ras yang berjalan selama ini, perusahaan
mitra menyediakan sarana produksi peternakan (sapronak)
berupa : DOC, pakan. obat-obatan/ vitamin, bimbingan
teknis dan memasarkan hasil, sedangkan plasma
menyediakan kandang dan tenaga kerja. Faktor pendorong
peternak ikut pola kemitraan adalah: (1) Tersedianya
sarana produksi peternakan; (2) Tersedia tenaga ahli; (3)
Modal kerja dari inti; dan (4) Pemasaran terjamin. Namun
ada beberapa hal yang juga menjadi kendala bagi peternak
pola kemitraan yaitu: (1) Rendahnya posisi tawar pihak
plasma terhadap pihak inti; (2) Terkadang masih kurang
transparan dalam penentuan harga input maupun output
(ditentukan secara sepihak oleh inti). Ketidakberdayaan
plasma dalam mengontrol kualitas sapronak yang
dibelinya menyebabkan kerugian bagi plasma. Tingkat
pelaksanaan kemitraan pola inti plasma berhubungan
positif dengan tingkat pendapatan peternak, namun hasil
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penelitian Yulianti (2012) menemukan bahwa rendahnya
pendapatan peternak program kemitraan cenderung
sebagai akibat kurang transparan dalam penentuan harga
kontrak baik harga masuk (harga bibit ayam (DOC), harga
pakan, harga sapronak lainnya) maupun harga keluar
(ayam ras pedaging). Pada kemitraan Broiler
ketidakadilan biasanya terjadi karena adanya perbedaan
kekuatan posisi tawar (bargaining position) antara
kelompok mitra (peternak) sebagai plasma dengan
perusahaan mitra sebagai inti. Kemitraan yang seharusnya
bersifat win-win solution (saling menguntungkan) belum
tercapai, sehingga dalam upaya mengembangkan
kemitraan yang tangguh dan modern diperlukan strategi
untuk memperbaiki pondasi perkembangan kemitraan
yang lebih mendasar. Budiharjo (2012) menyatakan
bahwa rata-rata peternak itik di Kecamatan Pagerbarang
memelihara ternak ayam pedaging sebanyak 231 ekor.
Pendapatan rata-rata perbulan yang diperoleh sebesar Rp
1.744,384,78. Setiap ekor itik yang dipelihara mampu
menghasilkan laba sebesar Rp 7.551,45 / bulan. Usaha ini
profitable, ditunjukkan oleh nilai Gross Profit Margin
sebesar 49,6%, Return on Investment sebesar 226,3% dan
nilai rasio laba-biaya sebesar 100,8%.

Putra (2012) menyatakan bahwa rasio
profitabilitas dari nilai Operating Profit Margin (OPM)
dan Net Profit Margin (NPM) pada tahun 2008 sampai
dengan tahun 2011 mengalami kecenderungan fluktuatif,
dimana penurunan pada tahun 2011 yaitu OPM 3,72% -
3,33% dan NPM 2,79% - 2,50%. Sedangkan
kecenderungan meningkat pada tahun 2008 sampai 2010
dengan nilai OPM 2,53% - 3,72% dan nilai NPM 1,89% -
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2,79%. Sedangkan rasio profitabilitas dari nilai Total
Assets Turnover (TATo), Return on Investment (RoI), dan
Return on Equity (RoE) pada tahun 2008 sampai dengan
2011 cenderung mengalami peningkatan TATo (2,85% -
4,31%), RoI (5,40% - 10,76%), dan RoE (6,19% -
13,23%). Dengan hasil analisis tersebut dapat
disimpulkan bahwa profitabilitas usaha unit
penampungan susu di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur
Kabupaten Malang sudah mampu menghasilkan
keuntungan.

Cholila (2014) menyatakan bahwa besarnya
profitabilitas usaha ayam petelur UD. Putra Tamago
ditunjukkan oleh Return On Assets sebesar 38,9%.
Kemampuan profitabilitas dalam mengembalikan aset
usaha ayam petelur UD. Putra Tamago ditunjukkan oleh
Gross Profit margin sebesar 43%, Net profit margin
sebesar 9,2% dan Return on invesment sebesar 9,17%.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Ayam Pedaging

Ayam merupakan unggas penghasil daging yang
sangat populer dimasyarakat Indonesia saat ini. Hal ini
karena usaha peternakan ayam masih merupakan sektor
kegiatan yang paling cepat dan paling efisien untuk
memenuhi kebutuhan daging bagi masyarakat. Faktor
penyebabnya antara lain modal yang relatif kecil,
perputaran modal relatif lebih cepat, penggunaan lahan
yang tidak terlalu luas, dan laju pertumbuhan yang lebih
cepat dibandingkan dengan ternak lain Taksonomi broiler
adalah sebagai berikut, Kingdom : Animalia, Filum :
Chordata, Kelas : Aves, Subkelas : Neornithes, Ordo :
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Galliformis, Genus : Gallus, Spesies : Gallus domesticus
(Mariyah, 2010)

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang
merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari
bangsa-bangsa ayam yang memliki daya produktivitas
tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam
broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an,
walaupun galur murninya sudah diketahui pada tahun
1960-an ketika peternak mulai memeliharanya sebelumya
ayam yang dipotong adalah ayam petelur seperti ayam
white leghorn jengger tunggal, tidak heran bila banyak
orang yang antipati terhadap daging ayam ras sebab ada
perbedaan yang sangat mencolok antara daging ayam ras
broiler dan ayam ras petelur, terutama pada struktur
pelemakan didalam serat-serat dagingnya. Antipati
masyarakat sudah terbiasa dengan ayam kampung terus
berkembang hingga pemasaran ayam broiler semakin
sulit. Pada akhir periode 1980-an pemegang kekuasaan
mencanangkan penggalakan konsumsi daging ayam untuk
menggantikan konsumsi daging ruminansia semakin sulit
keberadaannya. Kondisi pun membalik kini banyak
peternakan ayam broiler bangkit. Ayam broiler komersial
atau ayam broiler final stock mulai dikenal dan secara
perlahan mulai diterima orang (Syahruddin, 2002)

Fenita (2002) menyatakan bahwa ayam ras
pedaging merupakan hasil perkawinan silang dan sistem
yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa
dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul
secara maksimal sebagai penampilan produksi jika ternak
tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung,
misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem
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perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan
pencegahan penyakit.

Suharti (2003) menyatakan bahawa broiler
merupakan ternak yang paling ekonomis bila
dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki
adalah kecepatan pertambahan atau produksi daging
dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4
sampai 5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan
atau dikonsumsi. Keunggulan ayam ras pedaging antara
lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot
badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek,
konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta
menghasilkan kualitas daging berserat lunak.
Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga
merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi
kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam.
Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya
industri hilir seperti perusahaan pembibitan (Breeding
Farm), perusahaan pakan ternak (Feed Mill), perusahaan
obat hewan dan peralatan peternakan.

Ayam pedaging atau yang lebih dikenal dengan
ayam potong menempati posisi teratas sebagai ayam yang
ketersediaannya cukup banyak, disusul ayam kampung
dan petelur afkir. Namun karena permintaan daging ayam
yang cukup tinggi, terutama pada saat tertentu yaitu
menjelang puasa, menjelang lebaran, serta tahun baru,
menyebabkan pasokan daging dari ketiga jenis ayam
penghasil daging tersebut tidak dipenuhi. Pemeliharaan
ayam pedaging dibagi menjadi dua yakni  tahap starter (0
– 28 hari) dan finisher (29 hari – panen). Pemeliharaan
fase starter merupakan tahap awal pemeliharaan ayam ras
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pedaging, bibit ayam (DOC) dapat diperoleh dari pabrik
pembibitan secara langsung maupun agen resmi yang
telah ditunjuk. Fase finisher secara teknis
pemeliharaannya tidak berbeda pada fase starter tetapi
pada tahap ini penanganannya harus dilakukan dengan
hati-hati. Pemeliharaan fase ini merupakan fase kunci dari
pemeliharaan ayam pedaging, walaupun penanganan fase
starter berjalan dengan baik, pertumbuhan ayam dapat
terhambat bila penanganan masa finisher kurang hati-hati
(Syahruddin, 2002)

2.2.2 Strain Ayam
Strain merupakan sekelompok ayam yang

dihasilkan oleh perusahaan pembibitan melalui proses
pemulia biakan untuk tujuan ekonomis tertentu. Contoh
strain ayam pedaging antara lain CP 707, Starbro, Hybro
(Suprijatna, 2005). Selanjutnya dijelaskan oleh Prihatman
(2000) yang menyatakan bahwa jenis strain ayam ras
pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah Starbio,
Arbor Acres, Avian, Bromo, Cobb, Hubbard,
Hybro,Indian River, Isa Vedentte, Kimber, Kim Cross,
Tatum, Meat Nick, Lohmamm, Peterson, Pilch, Ress
Shaver, Starbro, Tegel, Cobb, Prima 999.

Gusasi and Saade (2006) menyatakan bahwa
kelebihan strain Isa Brown adalah produktivitas tinggi
(selain produksi telur juga produksi daging), konversi
ransum rendah, kekebalan dan daya hidup tinggi, dan
pertumbuhan yang baik. Ayam betina strain Lohman
memiliki umur awal produksi pada 19--20 minggu dan
pada umur 22 minggu produksi telur mencapai 50 %.
Selain itu juga, berat tubuh strain Lohman pada umur 20
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minggu sekitar 1,6-- 1,7 kg dan akhir produksi 1,9--2,1
kg. Puncak produksi strain Lohman mencapai 92--93 %,
dengan FCR sebesar 2,3--2,4 serta tingkat kematiannya
sampai dengan 2 - 6 %.

Prihatman (2000) menyatakan bahwa berbagai
macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar
dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan
pilihannya. Karena semua jenis strain yang telah beredar
memiliki daya produktifitas relatif sama. Seandainya
terdapat perbedaan, perbedaannya sedikit, untuk
menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara,
peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi
bibit yang dijual di Poultry Shoup. Jenis strain ayam ras
pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah Starbio,
Arbor Acres, Avian, Bromo, Cobb, Hubbard,
Hybro,Indian River, Isa Vedentte, Kimber, Kim Cross,
Tatum, Meat Nick, Lohmamm, Peterson, Pilch, Ress
Shaver, Starbro, Tegel, Cobb, Prima 999.

2.2.3 Pakan
Ransum yang baik adalah ransum yang

mengandung semua zat makanan yang diperlukan oleh
hewan dalam perbandingan yang sesuai dengan
kebutuhan. Ransum yang sudah lengkap kandungan zat
makanannya belum dapat menjamin penampilan broiler
akan lebih baik. Efisiensi suatu bahan makanan
ditentukan oleh kemampuan ternak dalam mencerna
bahan makanan karena tidak semua zat makanan dapat
dicerna dan diserap oleh alat pencernaan, guna
meningkatkan kecernaan ransum dan penyerapan zat
makanan biasanya dalam ransum diberikan feed additive.



17

Penggunaan feed additive juga dapat dilakukan melalui air
minum, Selain melalui ransum (Amrullah, 2004).

Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ternak
akan digunakan untuk mencukupi hidup pokok dan untuk
produksi hewan tersebut. Faktor yang mempengaruhi
konsumsi ransum antara lain besar tubuh ayam, aktifitas
sehari-hari, suhu lingkungan, kualitas dan kuantitas
ransum, juga menambahkan faktor bentuk ransum,
kandungan energy ransum, kesehatan lingkungan, zat-zat
nutrisi, kecepatan pertumbuhan dan stress sebagai faktor
yang juga mempengaruhi konsumsi ransum (Lesson dan
Summers, 2000)

Rao (2002) menyatakan bahwa konsumsi pakan
menurun 1,72 % pada setiap kenaikan 10 oC dari suhu
ambang antara 180 oC sampai 320 oC. Penurunan menjadi
lebih cepat (5 % untuk setiap 10oC) apabila suhu
meningkat ke 32-380 oC, selain itu konsumsi pakan yang
rendah merupakan penyebab utama penampilan yang
rendah selama suhu tinggi. Praktek-praktek berikut dapat
membantu meningkatkan konsumsi pakan : (1) Makan
pakan dalam bentuk basah, (2) Bentuk pakan crumble
atau pellet, (3) Pakan rendah kalsium dengan pilihan
bebas sumbersumber kalsium, (4) Pemberian pakan
sering, (5) Penambahan lemak atau molasses untuk
meningkatkan palatabilitas. Wahyu (1997) menyatakan
bahwa konsumsi ransum ayam broiler selama lima
minggu pemeliharaan sebesar 1860 gram untuk jantan dan
1460 gram untuk betina. Konsumsi ayam broiler strain
CP 707 komulatif sampai minggu kelima yaitu 3145,2
gram.



18

2.2.4 Modal
Riyanto (2002) menyatakan bahwa suatu modal

dapat dikatakan menjadi modal tetap dan modal tidak
tetap berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan
yang bersangkutan. Perbedaan fungsional antara modal
tetap dan modal tidak tetap adalah sebagai berikut :

1) Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar
atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya
sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah
dikurangi atau diperkecil.

2) Susunan modal tidak tetap relative variable.
Elemen-elemen modal kerja akan berubah sesuai
dengan kebutuhan sedangkan modal tetap
susunannya relative tetap tidak segera mengalami
perubahan.

Munawir (2010) menyatakan bahwa modal kerja
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantanya adalah:

1. Sifat atau tipe perusahaan
Modal kerja suatu perusahaan dagang relative
lebih rendah bila dibandingkan dengan modal kerja
perusahaan industri, karena tidak memerlukan
investasi yang besar dalam kas, piutang maupun
persediaan kebutuhan uang tunai pada perusahaan
dagang. Untuk membelanjai operasi dapat
dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan saat itu
juga.

2. Usaha yang dubutuhkan untuk memproduksi atau
memperoleh barang yang akan dijual serta harga
per satuan barang tersebut. Kebutuhan modal kerja
suatu perusahaan berhubungan langsung dengan
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waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang
yang akan dijual maupun bahan baku yang akan
diproduksi sampai barang itu dijual. Semakin
panjang waktu yang dibutuhkan untuk
memproduksi atau memperoleh barang tersebut
semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan.
Disamping itu pula harga pokok per satuan barang
itu juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja
yang dibutuhkan. Semakin besar harga pokok per
satuan barang yang akan dijual semakin besar pula
kebutuhan modal kerja.
Brigham (2010) menyatakan bahwa sumber modal

dapat dibagi menjadi tiga yaitu modal sendiri (equity
capital), modal pinjaman (kredit), modal yang merupakan
pemberian atau warisan yang kedudukannya diantara
modal sendiri dan modal pinjaman karena ditambahkan
dari luar dan tidak menimbulkan kewajiban tertentu bagi
pemiliknya.

2.2.5 Biaya Produksi
Daniel (2002) menyatakan bahwa biaya produksi

adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para
pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh petani atau peternak dalam proses
produksi baik secara tunai maupun tidak tunai.
Herlambang (2002) menyatakan bahwa kegiatan produksi
menunjukkan kepada upaya pengubahan input atau
sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa.
Dalam setiap usaha apapun dibutuhkan biaya untuk
melakukan operasi dari usaha tersebut baik itu usaha
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perorangan dalam skala kecil sampai usaha perusahaan
dalam skala besar.

Kusumawardani (2010) menyatakan bahwa biaya
usaha tani biasanya di klasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a) biaya tetap (Fixed cost) b) biaya tidak tetap (Variabel
cost). Biaya tetap itu merupakan biaya yang relatif tetap
jumlahnya dan akan terus dikeluarkan meskipun produksi
yang diperoleh banyak atau sedikit. Biaya variabel itu
dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi. Biaya produksi
dalam usaha peternakan di bagi atas dua bagian utama
yaitu biaya tetap dan biaya variabel, biaya tetap
merupakan biaya yang harus dikeluarkan misalnya gaji
pegawai bulanan, penyusutan, bunga atas modal, pajak
bumi dan bangunan dan lain-lain dengan biaya tetap
adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung
pada besar kecilnya produksi.

2.2.6 Penerimaan
Herlambang (2002) menyatakan bahwa

penerimaan setiap responden bervariasi tergantung pada
jumlah populasi ternak sapi potong yang dimiliki oleh
setiap peternak dengan menggunakan hubungan antara
penerimaan dan biaya maka dapat diketahui cabang-
cabang usaha tani yang menguntungkan untuk di
usahakan. Himawati (2006) menyatakan bahwa
penerimaan merupakan hasil kali antara harga dengan
total produksi dan dituliskan sebagai berikut:

TR = (Pq x Q)
Keterangan :
TR = Total Revenue
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Pq = Harga per satuan unit
Q = Total Produksi

2.2.7 Keuntungan
Daniel (2002) menyatakan bahwa setiap akhir

panen petani akan menghitung hasil bruto yang
diperolehnya. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut
dikurangkan barulah petani memperoleh apa yang disebut
dengan hasil bersih atau keuntungan. Himawati (2006)
menyatakan bahwa keuntungan merupakan selisih antara
total penerimaan dengan total biaya produksi dan secara
matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

Π = TR – TC
Keterangan :
Π = Keuntungan
TR = Total Revenue
TC = Total Cost

2.3 Pengertian Profitabilitas
Husaini (2012) menyatakan bahwa untuk

mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan harus
menggunakan analisis rasio keuangan. Para analisis
keuangan dapat rnelakukan dengan dua cara :
1. Cross-section Techniques yaitu cara analisis dengan

jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan
yang satu dengan yang Iainnya yang sejenis pada saat
tertentu.

2. Time-series Techniques, yaitu cara analisis dengan cara
membandingkan rasio-rasio keuangan suatu
perusahaan dan suatu periode ke periode Iainnya.
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Petronila, Anastasia dan Mukhlasin (2003)
menyatakan bahwa jenis-jenis rasio keuangan
dikelompokkan menjadi enam kelompok :
1. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
membayar hutanghutang jangka pendek.

2. Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang digunakan
untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan
dibiayai dengan hutang.

3. Rasio Aktivitas adalah rasio-rasio untuk mengukur
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber
dananya.

4. Rasio Keuntungan/Profitabilitas adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur efektivtas perusahaan
dalam mendapatkan keuntungan.

5. Rasio pertumbuhan (Growth Rasio), yaitu rasio yang
mengukur kernampuan perusahaan dalam
mempertemukan posisi ekonominya dalam
pertumbuhan ekonominya dan industri.

6. Rasio Penilaian (Valuation Rasio), yaitu rasio yang
mengukur kemampuan manajemen dalam
menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran
biaya investasi. Rasio ini merupakan paling Iengkap
tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan
rasio resiko pengembalian. Rasio ini penting karena
berkaitan langsung dengan tujuan dari kekayaan para
pemegang saham.

Jusuf (2008) menyatakan bahwa biasanya jenis
rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam empat
kelompok rasio yaitu: (1) Liquidity ratio (current ratio
dan quick ratio), (2) leverage ratio (debt to equity ratio



23

dan long term leverage), (3) profitability ratio (profit
margin (PM), return on invest (ROI) dan return on equity
(ROE)), (4) activity ratio (receivable turn over, periode
pengumpulan piutang, inventory turnover dan total assets
turnover). Selain itu dihitung rasio pertumbuhan meliputi
pertumbuhan laba dan tingkat pertumbuhan penjualan.

Taslim (2010) menyatakan bahwa profitabilitas
merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam
memperoleh keuntungan atau laba, profitabilitas ini dapat
mengukur kemampuan manajemen dari perusahaan
tersebut. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari
kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara
produktif, dengan membandingkan antara laba yang
diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva
perusahaan tersebut.

Analisis dan interprestasi berbagai rasio keuangan
perusahaan dapat memberikan informasi yang baik
mengenai kondisi perusahaan tersebut, baik dari segi
keuangan maupun manajemen secara
keseluruhan.Informasi tersebut sangat berguna bagi
pengguna informasi seperti investor, kreditor, auditor,
dan pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu rasio
yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan
perusahaan adalah rasio profitabilitas yang dapat diukur
dengan Return on Equity (ROE). Tingkat kesehatan
perusahaan juga dapat diukur dari struktur aktiva di
perusahaan tersebut. Struktur aktiva adalah kekayaan atau
sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan
yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang
akan datang yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva tidak
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berwujud, aktiva lancar, dan aktiva tidak lancar (Kesuma,
2009)

Pribawanti (2007) menyatakan bahwa rasio
profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur
efektivitas manajemen perusahaan berdasarkan hasil
pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan
investasi. Rasio Profitabilitas yang digunakan adalah
Return on Equity (ROE) yaitu perbandingan antara laba
setelah pajak (laba bersih) dengan modal sendiri. Siamat
(2005) profitabilitas digunakan untuk mengukur
efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian
yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor
yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber
dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan
beberapa indikator.

Marfuatun dan Indarti (2012) menyatakan bahwa
rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis
berdasarkan ruang lingkup atau tujuan yang ingin dicapai,
yaitu: Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios), Rasio Aktivitas
(Activity Ratios), Rasio Rentabilitas/Profitabilitas
(Profitability Ratios), Rasio Solvabilitas (Solvency
Ratios), Rasio Pasar (Market Ratios). Dari 6 rasio-rasio
tersebut, yang berkaitan langsung dengan kepentingan
analisis kinerja perusahaan dalam penelitian ini meliputi:
Current Rasio, Debt to Equity Ratio, Inventory Turnover,
Return On Equity.

2.3.1 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
2.3.1.1 Gross Profit Margin

Kuadi (2006) menyatakan bahwa gross profit
margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan
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dengan penjualan. Semakin besar gross profit margin
semakin baik keadaan perusahaan. Sugiono (2009)
menjelaskan bahwa rasio GPM menunjukkan besarnya
keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk.
Semakin besar nilai GPM maka semakin baik operasi
perusahaan, sebaliknya semakin rendah nilai GPM maka
semakin kurang baik operasi perusahaan.

Hustami (2012) menyatakan bahwa standar rata-
rata GPM untuk industri adalah sebesar 23,8 %. Nilai
GPM yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh jumlah
biaya produksi yang dikeluarkan masih tergolong tinggi.
NPM perusahaan adalah sebesar 5,7%, Nilai NPM yang
tinggi dapat dimanfaatkan pihak perusahaan dalam hal
mengembangkan usaha lebih besar. Nilai NPM yang
rendah tersebut disebabkan oleh jumlah keuntungan
bersih yang didapatkan sangat kecil proporsinya
dibanding dengan penerimaan. Tingginya nilai NPM pada
suatu perusahaan harus tetap dipertahankan agar dapat
memberikan tingkatan pendapatan guna pengembangan
usaha perusahaan tersebut. Nilai NPM yang rendah pada
suatu perusahaan perlu diantisipasi agar tidak
memberikan dampak buruk bagi jalannya kegiatan
operasional perusahaan.

Dessie (2012) menyatakan bahwa gross profit
margin merupakan presentase laba kotor dibandingkan
dengan penjualan, maka semakin besar gross profit
margin semakin baik keadaan perusahaan. Mathius (2010)
menambahkan bahwa Gross profit margin adalah
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan
dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Gross profit
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margin (GPM) dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

Gross Profit Margin = 100 %
2.3.1.2 Net Profit Margin

Kuadi (2006) menyatakan bahwa net profit
margin atau margin laba bersih adalah merupakan
keuntungan penjualan setelah menghitung biaya dan pajak
penghasilan. Marjin ini menunjukkan perbandingan laba
bersih dengan penjualan. Semakin tinggi net profit
margin, semakin baik operasi suatu perusahaan.

Dessie (2012) menyatakan bahwa net profit
margin atau margin laba bersih merupakan keuntungan
penjualan setelah menghitung biaya dan pajak
penghasilan. Marjin ini ,menunjukkan perbandingan laba
bersih dengan penjualan. Semakin tinggi net profit
margin,semakin baik operasi suatu perusahaan. Mathius
(2010) menambahkan bahwa perbandingan jumlah hasil
penjualan hasil penjualan yang diperoleh selama masa
tertentu dengan laba sesudah pajak. Rasio net profit
margin dipergunakan untuk menilai profitabilitas,
sekaligus kemampuan manajemen perusahaan menekan
biaya operasional. Net profit margin dapat dihitung
dengan formula sebagai berikut:

Net Profit Margin = 100 %
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2.3.1.3 Total Assets Turnover
Munawir (2004) menyatakan bahwa total assets

turnover merupakan rasio antara jumlah modal (operating
assets) yang digunakan dalam operasi dengan penjualan
yang diperoleh selama periode tersebut. Rasio ini dapat
menjadi ukuran sampai seberapa jauh modal ini telah
digunakan dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan
telah berapa kali operating assets berputar dalam suatu
periode tertentu. Trend angka rasio yang semakin naik
menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam
menggunakan modalnya. Format dari

Halim (2007) menyatakan bahwa Total Assets
Turnover sendiri merupakan rasio antara penjualan
dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan
aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu
merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi
pada volume yang memadai bagi kapasitas investasinya.

Total Assets Turnover (TAT) adalah sebagai
berikut :

Total Assets Turnover = 100 %
2.3.1.4 Return of Investement

Kuadi (2006) menyatakan bahwa Return of
Investment merupakan pengukuran kemampuan
perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam
perusahaan. Semakin tinggi rasio mi semakin baik
keadaan perusahaan, semakin tinggi return atau
penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan
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perusahaan. Rangkuti (2011) menyatakan bahwa ROI
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.
Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik kinerja
perusahaan dalam memanfaatkan aktiva.

Dessie (2012) menyatakan bahwa Return on
Investment merupakan pengukuran kemampuan
perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam
perusahaan. Semakin tinggi rasio semakin baik keadaan
perusahaan. Mathius (2010) menambahkan bahwa Return
on investment adalah kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk
menutupi investasi yang dikeluarkan. Return On
Investment dapat dihitung dengan formula sebagai
berikut:

Return on Investment = 100 %
2.3.1.5 Return on Equity

Kuadi (2006) menyatakan bahwa Return on
equity merupakan suatu pengukuran dan penghasilan yang
tersedia bagi para pemihak maupun perusahaan (baik
pemegang saham biasa maupun pemegang saham
preferen) atas modal yang di investasikan dalam
perusahaan. Sernakin tinggi return atau penghasilan yang
diperoleh semakin baik keadaan perusahaan

Margaretha (2007) menyatakan bahwa ROE
merupakan perbandingan antara laba bersih atau
keuntungan setelah pajak dengan modal sendiri, dimana
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ROE merupakan indikator yang penting untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih
yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

Mathius (2010) menyatakan bahwa Return on
equity atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini
merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
pemegang saham. Dessie (2012) menambahkan bahwa
return on equity merupakan suatu pengukuran dan
penghasilan yang tersedia bagi para pemihak maupun
perusahaan ( baik pemegang saham biasa maupun
pemegang saham preferen ) atas modal yang di
investasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi return
atau penghasilan yang diperoleh semakin baik keadaan
perusahaan. Return on Equity dapat dihitung dengan
formula sebagai berikut:

Return on Equity (ROE) = 100 %


