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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Ismail, Utami dan Hartono (2013) modal tetap dan 

modal kerja yang harus dikeluarkan peternak opened house 

system yakni Rp 15.139,- /ekor. Fitriza, Haryadi dan Syahlani 

(2012) menyatakan bahwa biaya produksi /periode yang harus 

dikeluarkan oleh peternak plasma yakni Rp 14.902,-. Fitriza, 

dkk (2012) menyatakan bahwa penerimaan peternak plasma 

dengan jumlah 7.090 ekor sebesar Rp. 109.498.772,34. Ismail, 

dkk (2013) menyatakan bahwa Penerimaan per 1 tahun 

terakhir tahun 2012 Rp. 2.019.484.231,-. 

Ismail, dkk (2013) keuntungan per 1 tahun terakhir 

tahun 2012 yakni Rp. 142. 716.317,-. Fitriza, dkk (2012) 

menyatakan bahwa keuntungan plasma sebesar Rp 

11.276.456,76 /periode produksi dan Rp. 1.590,54 

/ekor/periode. Ismail, dkk (2013) menyatakan bahwa BEP 

harga per 1 tahun terakhir yakni tahun 2012 Rp. 11.873,-. BEP 

produk per 1 tahun terakhir (2013) 22.484,52 kg. BEP ekor per 

1 tahun terakhir tahun 2012 pada peternak open house system 

12.233 ekor.  

Besarnya rentabilitas masing masing- strata adalah 

sebagai berikut, untuk Strata I sebesar 10,18 persen, untuk 

Strata II sebesar 17,77 persen dan pada Strata III 22,79 persen. 

Rentabilitas merupakan kemampuan peternakan ayam niaga 

petelur untuk menghasilkan profit selama satu tahun produksi, 

hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal. (Widu 

Parasdya, dkk 2013). 

Munandar (2006) hasil yang didapatkan oleh nilai 

Operating Profit Margin (OPM) di Talang suko farm  dan 
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Padi farm di Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah 

91,12% dan 98,07%. Nilai Gross Profit Margin (GPM) dari  

peternakan ayam pedaging di Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang yaitu di Talangsuko farm dan Padi  farm adalah 8,97% 

dan 2,05%. Nilai dari Net Profit Margin  (NPM) di  

Talangsuko farm  dan Padi farm  yang berada di  Kecamatan 

turen Kabupaten Malang adalah memiliki nilai masing masing 

sebesar 8,88% dan 1,93%. Total Asset Turnover (TAT) yang 

didapatkan di Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah 

sebesar 1,85 kali dan 0,99 kali. Penelitian ini dilakuan di 

Talangsuko farm  dan Padi farm. 

Hasil rasio ROA yang ada di PT Suni Tama Perdana 

selama kurun waktu 3 tahun (2002-2004) menunjukan 

perusahaan dalam keadaan bagus, karena ROA yang 

dihasilkan melebihi suku bunga deposito BCA sebesar 6,5%, 

hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan 

modal perusahaan, atau ingin mengajukan kredit di bank untuk 

menambah modal dalam pengembangan usaha (Perwitasari, 

dkk, 2005). Nilai ROA yang dihasilkan di UD. Putra Tamago 

Palu  sebesar 38,9% menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan memanfaatkan aktiva atau asset menghasilkan laba 

sebesar 38,9%. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik 

keadaan perusahaan (Cholila, 2014). 

 

2.2.  Usaha Budidaya Ayam Pedaging (Broiler) 

Broiler atau ayam ras pedaging merupakan jenis ras 

unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang 

memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam 

memproduksi daging. Ayam pedaging merupakan jenis ayam 

yang dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya. Ayam 

pedagingmampu tumbuh cepat dan menghasilkan daging 
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dalam waktu relatif singkat (Suprijatna, 2005).Usaha beternak 

ayam pedaging merupakan bisnis yang menjanjikan karena 

tingkat konsumsi daging ayam pedaging sangat terjangkau 

oleh masyarakat di Indonesia serta kandungan gizi daging 

cukup bagus (Sunarno, 2009). Achmanu dan Muharlien (2011) 

ciri umum ayam pedagingadalah bentuk badan besar, 

pertumbuhan cepat, berdaging, temperamen tenang, lamban, 

sebagian cakar/kaki berbulu serta ayam pedaging merupakan 

ayam yang sangat efisien dalam menghasilkan daging. Usaha 

budidaya ayam pedaging merupakan salah satu alternatif usaha 

yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, 

hemat lahan dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat 

modal dan teknologi (Zuraida, Rohaeni dan Hikmah, 2006).  

 

2.3.  Perusahaan Pola Kemitraan 

Sistem kemitraan, yaitu pengusaha atau perusahaan 

memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan dan 

vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga 

kerja, listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur, 

ketika ayam siap panen maka penjualan atau pemasaran akan 

dilakukan oleh perusahaan dengan harga pasar yang telah 

ditentukan. Pemilihan waktu pemeliharaan diperhitungkan 

oleh perusahaan agar ayam dapat dipanen dan dijual saat harga 

ayam mahal yaitu pada bulan-bulan tertentu seperti hari raya 

keagamaan (Zuraida,dkk, 2006). Rahardi, Satyawibawa dan 

Setyowati (2001) kemitraan yang menggunakan pola inti 

plasma sangat baik untuk perkembangan sektor peternakan 

dimana perusahaan inti adalah perusahaan besar yang 

melaksanakan pembinaan terhadap usaha kecil mulai dari 

penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai 

pemasaran hasil produksi. 
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Suharti (2003) model kemitraan yang dilakukan oleh 

inti adalah melalui penyediaan sarana produksi peternakan, 

bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasar-

kan hasil produksi. Peternak plasma menyediakan kandang, 

melakukan kegiatan budidaya dan hasil dari penjualan ayam 

diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah 

disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama. Hafsah 

(2000) menyatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat 

antara pihak yang bermitra. Pola kemitraan di bidang 

peternakan, adalah salah satu jalan kerjasama antara peternak 

kecil (plasma) dengan perusahaan swasta dan pemerintah 

sebagai inti.  

Pola kemitraan inti plasma memiliki keunggulan dan 

kekurangan tersendiri dalam implementasinya. Keunggulan 

dari pola inti plasma antara lain terciptanya saling 

ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan, tercipta 

peningkatan usaha serta dapat mendorong perkembangan 

ekonomi, sedangkan kekurangan dari pola inti plasma antara 

lain pihak plasma masih kurang memahami hak dan 

kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan 

berjalan kurang lancar, komitmen perusahaan inti masih lemah 

dalam memenuhi fungsi dan kewajiban sesuai dengan 

kesepakatan yang diharapkan oleh plasma serta belum ada 

kontrak kemitraan komoditas plasma, sehingga terkadang 

perusahaan inti mempermainkan harga komoditas plasma 

(Sumardjo, Sulaksana dan Darmono, 2004).  

Sutawi (2007) kewajiban pihak inti adalah menyediakan 

sarana produksi peternakan bagi pihak plasma dan 
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memberikan pelayanan seperti bimbingan tekhnis hasil 

budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma. Salah satu hak 

dan kewajiban pihak inti adalah memberikan pelayanan serta 

bimbingan teknis budidaya ayam pedaging kepada pihak 

plasma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh plasma salah satunya adalah membangun dan 

menyediakan kandang ayam dengan peralatannya serta tenaga 

kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam pedaging dan 

plasma berhak mendapatkan bonus kelebihan harga. Dewanto 

(2005) pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan 

perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak 

mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian 

tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian 

yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa 

punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-

syarat yang ditujukan oleh  dalam perusahaan inti.  

Sumardjo,dkk (2004) penerapan pola kemitraaan 

hendaknya tidak terkesan sebagai pemberian bantuan, tetapi 

pola yang diterapkan adalah lebih cenderung berbentuk 

kerjasama. Pada pola kemitraan dengan bentuk inti plasma 

dantara kedua belah pihak harus dikembangkan rasa saling 

percaya sehingga tumbuh motivasi usaha yang lebih 

professional dalam penanganan usaha sehingga kedua pihak 

mampu menghadapi mitra usaha pesaing yang lebih kuat dan 

memiliki posisi tawar yang kuat.  

Sanusi (2013) kemitraan dalam usaha pertanian dan 

peternakan dapat dilaksanakan dengan enam pola, yaitu:  

 Pola inti plasma  

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha 

kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang 

di dalamnya usaha menengah atau besar bertindak 
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sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan 

inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan 

sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan 

pemasaran hasil produksi 

 Pola sub kontrak 

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha 

kecil dengan usaha menengah atau besar, yang 

didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang 

diperlukan oleh usaha menegah atau usaha besar 

sebagai bagian dari produksinya. 

 Pola dagang umum 

Pola ini merupakan hubungan kemitraan antara usaha 

kecil dengan usaha menengah atau besar, yang 

didalamnya usaha menengah atau usaha besar 

memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha 

kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha 

menengah atau usaha besar. 

 Pola waralaba 

Hubungan kemitraan atara usaha kecil dan usaha 

menengah atau usaha besar, dimana usaha besar 

memberikan hak lisensi, merek dagang dan saluran 

distribusinya kepada usaha kecil sebagai penerima 

waralaba yang disertai bantuan manajemen. 

 Pola keagenan 

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan yang 

didalamnya usaha mitra diberi hak khusus untuk 

memasarkan barang atau jasa dari usaha besar. 

 Pola Kerjasama Operatioanal Agribisnis (KOA) 

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan yang 

didalamnya kelompok mitra menyediakan sarana, 

tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan 
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modal, biaya, atau sarana untuk mengusahakan 

sehingga menghasilkan produk. 

 

2.4.  Modal 

Modal menurut konsep fungsional menitik beratkan 

pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan 

pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Tidak semua 

dana digunakan untuk menghailkan laba pada satu periode,ada 

sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau 

menghasilkan laba di masa yang akan mendatang misalnya: 

bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat kantor dan aktiva tetap 

lainnya (Nikmat, 2004).  

Modal merupakan semua jenis barang yang dibuat 

untuk menunjang kegiatan produksi. Modal pada usaha 

budidaya ayam pedaging antara lain: tanah, bangunan-

bangunan, peralatan, ternak, bahan-bahan penunjang, uang 

tunai, dan lain-lain. Modal tersebut berdasarkan sifatnya 

dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal tetap dan modal 

tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu periode produksi, modal ini butuh pemeliharaan 

agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama dan akan 

mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktunya 

misalnya adalah bangunan. Modal tidak tetap adalah modal 

yang habis dipakai dalam satu periode produksi misalnya: 

uang tunai dan ternak (Narantaka, 2012). 

Modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat 

digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat 

digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuk, kepemilikan 

serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal 

dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. 

Berdasarkan kepemilikannya, modal dibagi menjadi modal 
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individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal 

yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber 

pendapatan bagi pemiliknya, contoh bunga yang diperoleh dari 

bank, sedangkan yang dimaksud modal masyarakat adalah 

modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk 

kepentingan umum dalam proses produksi (Soekartawi, 1995). 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama 

faktor produksi tanah dan tenaga kerja digunakan untuk 

menghasilkan barang-barang baru yang dalam hal ini adalah 

hasil produksi berupa ayam pedaging. Pembentukan modal 

bertujuan untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut 

dan meningkatkan produksi serta pendapatan usaha 

(Soekartawi, 2002). 

 

2.5. Biaya Produksi 

Pembiayaan perusahaan dikelompokkan atas biaya tetap 

dan biaya variabel. Penyusunan anggaran variabel diharapkan 

dapat diidentifikasi sejauh mana masing-masing biaya akan 

dipengaruhi oleh aktivitas atau kegiatan perusahaan. Biaya 

tetap merupakan biaya yang jumlahnya tetap dan tidak 

tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan dalam 

menghasilkan keluaran atau produk di dalam interval tertentu 

sedangkan biaya variabel jumlahnya berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan tingkatan produksi. Perusahaan dapat 

memperkirakan anggaran perusahaan dan dari anggaran 

tersebut dapat ditentukan, misalnya kontinyuitas penyediaan 

sapronak dalam usaha budidaya ayam pedaging. Pengeluaran 

merupakan hal penting dalam proses produksi (Umar, 2003). 

Pengeluaran tertinggi pada budidaya ayam pedaging 

dikeluarkan untuk biaya pakan. Pemberian pakan memegang 

porsi sebesar 60-80% dari total biaya produksi. Perusahaan 
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untuk dapat melaksanakan pengendalian biaya produksi 

dengan baik, maka manajemen perusahaan harus 

menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian produksi 

tersebut (Zuraida,dkk, 2006). 

Nirwana (2003) biaya produksi terdiri atas dua bagian 

utama, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel 

(variable cost). Fixed cost merupakan biaya yang besarnya 

tidak tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, 

artinya biaya yang harus selalu tersedia meskipun proses 

produksi tidak atau belum dilakukan. Variable cost merupakan 

biaya yang besar yang nilainya tergantung pada berapa jumlah 

produk yang akan dihasilkan jika jumlah produksi yang 

dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan juga besar.  

Kasmir (2013) total biaya merupakan sejumlah biaya 

yang dikeluarkan dalam suatu usaha budidaya ayam pedaging. 

Biaya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap atau 

biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang di keluarkan 

untuk sarana poduksi dan berkali-kali dapaat dipergunakan. 

Biaya tetap ini antara lain berupa tanah, kandang, peralatan 

yang digunakan, dan sarana transportasi. Rumus biaya total 

(total cost) adalah 

 

2.6.  Penerimaan 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa pengertian 

penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah 

uang atau harga. Hasil yang masih berbentuk fisik dapat 

berupa barang baik untuk dijual, diberikan sebagai upah, 

disimpan maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat 

dikatakan sebagai penerimaan apabila produksi secara fisik itu 

ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Penerimaan 
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perusahaan peternakan diperoleh dari penjualan ayam 

pedagingyang dipelihara selama 35-40 hari. Penerimaan 

adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani atau nilai 

produksi (value of production) yang didefinisikan sebagai nilai 

produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang 

dijual maupun yang tidak dijual. Kasmir (2003) menyatakan 

bahwa rumus penerimaan adalah sebagai berikut: 

 

2.7. Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 

besarnya biaya produksi. Besar kecilnya keuntungan pada 

usaha budidaya ayam pedaging tergantung dari jumlah 

penerimaan dan besarnya biaya operasional. Keuntungan 

adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima 

semakin layak usaha tersebut untuk terus dikembangkan 

(Soekartawi, 2002). 

Syamsudin (2000) keuntungan adalah total penerimaan 

dikurangi dengan total biaya produksi. Keuntungan peternak 

ayam pedaging tidak hanya bergantung pada produksi ayam 

yang tinggi, namun juga tergantung pada nilai total biaya 

produksi. Nirwana (2003) menyatakan bahwa keuntungan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain skala usaha, 

efisiensi penggunaan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, 

modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. 

Usaha dikatakan berhasil jika situasi keuntungannya 

memenuhi syarat cukup untuk membayar semua sarana 

produksi termasuk biaya angkutan dan administrasi, cukup 

untuk membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 
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tanah dan depresiasi dan cukup untuk membayar upah dan 

jasa-jasa lain yang dilibatkan dalam usaha. 

Hoddi, Rombe dan Fahrul (2011) keuntungan yang 

diperoleh peternak merupakan hasil dari penjualan ternak 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa 

produksi. Hasil itu harus dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkannya. Setelah semua biaya tersebut dikurangkan 

barulah peternak memperoleh keuntungan bersih. 

 

2.8. Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas karena 

ROA dapat menunjukan keberhasilan suatu usaha dalam 

menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan dimasa  yang akan datang. Asset atau aktiva 

adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari 

modal sendiri maupun modal asing yang digunakan untuk 

kelangsungan hidup suatu usaha. 

Houston (2011) bahwa Rasio laba bersih terhadap total 

aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah 

bunga dan pajak. Sawir (2005) return on asset merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi usaha 

tersebut dari segi penggunaan asset, 

Semakin besar ROA suatu usaha, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai dalam usaha tersebut. Faktor 

faktor yang mempengaruhi rasio return on asset antara lain: 

rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang dan rasio 

perputaran persediaan (Syamsudin,2002). 
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2.9.  Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan suatu pengukuran 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang 

saham preferens) atas modal yang diinvestasikan didalam 

perusahaan. Secara umum semakin tinggi  return atau 

pengahasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik 

perusahaan (Syamsudin, 2009), 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba 

atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan 

dalam memepergunakan sumber daya yang dimiliki agar 

mampu memberikan laba atas equitas (Fahmi,2012). 

 

2.10.  Break Even Point 

Suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan, 

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. 

Analisis BEPtidak hanya semata-mata untuk mengetahui 

keadaan perusahaan yang break even saja, akan tetapi analisis 

BEPmampu memberikan informasi mengenai berbagai tingkat 

volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan 

memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang 

bersangkutan (Munawir, 2002). Syukur (2008) menyatakan 

bahwa analisis BEP merupakan suatu cara atau suatu teknik 

yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan 

untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan 

volume produksi berapakah perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Syukur 

(2008)  adapun rumus yang digunakan untuk menghitung BEP  
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2.11. Margin of Safety (MOS) 

MOS merupakan selisih antara penjualan yang 

direncanakan dengan penjualan pada BEP (Halim, 2009). 

Apabila penjualan pada tingkat break even dihubungkan 

dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat 

penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang 

seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi. Hubungan atau selisih antara 

penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu 

dengan penjualan pada tingkat break even merupakan tingkat 

keamanan (margin of safety) bagi perusahaan dalam 

melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of 

safetydapat dinyatakan dalam ratio (prosentase) antara 

penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada 

tingkat break even dengan penjualan yang dibudgetkan itu 

sendiri. Suatu perusahaan yang mempunyai margin of safety 

yang besar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai margin of safety yang rendah, karena margin of 

safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran 

kepada manajemen berapakah penurunan penjualan yang 

dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi 

juga belum memperoleh laba (Munawir, 2002). 

 

2.12.  Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit Margin  adalah merupakan prosentase dari 

laba kotor ( sales-cost of good sold) dibandingakan dengan 

penjuaalan (sales). Semakin besar gross profit margin  maka 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukan bahwa laba kotor lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah 
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gross profit margin  maka semakin kurang baik operasi 

perusahaan (Syamsudin,2009). 

Gross profit margin atau Laba kotor didefinisikan 

sebagai selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. 

Bagi perusahaan dagang dan manufaktur , harga pokok 

penjualan ini biasanya jumlahnya besar, sehingga perubahan 

pada harga pokok ini akan berpengaruh kepada laba 

perusahaan. Rasio gross profit margin  ini mengukur efisiensi 

produksi dan penentuan harga jual (Prastowo,2007). Rasio 

gross profit margin merupakan margin laba kotor. Margin laba 

kotor memperlihatkan hubungan antara penjual dan beban 

pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan 

untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi 

barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat 

penjualan kepada pelanggan. 

 

2.13. Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin  merupakan rasio antara laba bersih 

(net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

pajak, kemudian dibandingkan dengan penjualan . semakin 

tinggi  net profit margin maka semakin baik operasi suatu 

perusahaan (Syamsudin,2009), 

Rasio  net profit margin  mengukur rupiah laba yang 

dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini 

memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham 

sebagai presentase dari penjualan. Apabila gross profit margin  

mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga, maka rasio 

net profit margin ini juga mengukur seluruh efisiensi , baik 

produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan 

harga maupun manajemen pajak. Kombinasi gross profit 

margin  dan net profit margin dapat memberikan informasi 
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menegenai struktur biaya dan laba perusahaan, serta 

memungkinkan para analisis untuk melihat sumber efisiensi 

dan ketidak efisian perusahaan. (Prastowo, 2007) 

Joel dan Jae (2007) margin laba bersih sama dengan 

laba bersih dibandingkan penjualan bersih. Ini menunjukan 

kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada 

tingkat penjualan khusus. Memeriksa margin laba dan norma 

industri sebuah perusahaan pada tahun tahun sebelumnya, 

dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga 

serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain 

dalam industri tersebut.  

 

2.14  Earning Before Interest and Tax (EBIT)  

EBIT (laba sebelum bunga dan pajak) adalah ukuran 

profitabilitas entitas yang tidak memasukan beban bunga dan 

pajak penghasilan. Bunga dan pajak dikecualikan karena 

mereka termasuk pengaruh faktor lain selain profitabilitas 

operasi. EBIT juga disebut laba operasi menunjukan kekuatan 

produktif suatu entitas dari operasi yang sedang berlangsung. 

 

 


