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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1 Profitabilitas 

Gitman (2003) berpendapat bahwa profitabilitas adalah hubungan antara 

pendapatan dan biaya yang didapatkan dengan menggunakan aset perusahaan baik 

aset lancar maupun aset tetap dalam kegiatan produktif. Profitabilitas merupakan 

kemampuan bisnis untuk mendapatkan pendapatan yang dibandingkan dengan 

beban dan biaya relevan lainnya yang terjadi selama periode waktu tertentu. 

Kemampuan perusahaan untuk menunjukkan keberadaannya adalah dengan 

menjalankan perusahaan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan atau 

menarik modal saham dan tambahan investor (Umobong, 2015). 

Menurut Brigham (1993) profitabilitas adalah dasar penilaian kondisi 

suatu perusahaan. Dasar penilaian tersebut diperlukan alat untuk menganalisis 

yaitu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 

laba atau keuntungan dengan modal sendiri dan modal asing (Riyanto, 1998). 

Menurut Dendawijaya (2003) pengukuran kinerja perusahaan yang paling tepat 

dapat menggunakan indikator profitabilitas. Pada dasarnya pengukuran 

profitabilitas yang digunakan yaitu return on equity (ROE) dan return on asset 

(ROA). Return on asset (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam memperoleh pendapatan dari pengendalian aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Return on equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen 
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perusahaan dalam menggunakan modal yang telah tersedia untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai laba atau keuntungan adalah return on 

asset (ROA) dan return on equity (ROE). Sawir (2005) berpendapat bahwa return 

on asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemahiran 

manajemen perusahaan dalam memperoleh pendapatan secara keseluruhan. 

Semakin besar tingkat pengembalian aset dalam suatu perusahaan maka semakin 

tinggi tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan di sisi lain posisi  

perusahaan semakin baik dalam pemakaian aset. Gibson (2001) berpendapat 

bahwa rasio return on assets adalah rasio yang mengukur kapabilitas perusahaan 

untuk memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perushaan dalam memperoleh 

pendapatan. 

 Brigham dan Enrhardt (2005) berpendapat bahwa rasio return on equity 

(ROE) digunakan untuk mengukur kemahiran perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada investasi nilai buku pemegang saham. Sudana (2011) 

berpendapat bahwa rasio return on equity (ROE) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini berguna bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas 

pengelolahan modal sendiri yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin 

tinggi rasio berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan.  
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 Ameen dan Shahzadi (2017) menggunakan return on asset (ROA) dan 

return on equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas. Ini adalah indikator kinerja 

perusahaan yang memberikan informasi mengenai seberapa baik perusahaan 

menggunakan sumber dana mereka untuk mendapatkan keuntungan. 

Bebeji, Mohammed, dan Tanko (2015) menggunakan return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas. Selain itu Chou 

(2008), Romano dan Rigolini (2012), Bino dan Tomar (2007) juga menggunakan 

return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) sebagai pengukuran 

profitabilitas. 

Abor (2005), Addae, Baasi, dan Hughes (2013), Gill, Biger, dan Mathur 

(2011) menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas yang 

dinyatakan sebagai return on equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. Habib, Khan, dan Wazir (2016) menggunakan return on asset (ROA) 

untuk mengukur profitabilitas.  

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Abor (2005) dan Addae et al. (2013) meneliti tentang pengaruh struktur 

modal terhadap profitabilitas di Ghana. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah short term debt to total capital ratio, long term debt to 

total capital ratio, dan total debt to total capital ratio. Log of sales, firm size, dan 

sales growth merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian yang 

sama dilakukan oleh Habib et al. (2016) tentang pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol growth opportunity. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Salawu dan Awolowo (2009) tentang 

pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria. Data yang 

digunakan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2004 yang terdaftar di Nigerian 

Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan variabel independen total debt to 

asset, short term debt, dan long term debt. Musah (2017) juga melakukan 

penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas bank di Ghana. 

Periode yang digunakan mulai dari tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini 

menambahkan variabel kontrol size of bank, ownership dan age of bank. 

Gill et al. (2011), Shubita dan Alsawalhah (2012), Nagesha dan Murthy 

(2017) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas. Variabel independen yang digunakan adalah short term debt, long 

term debt, dan total debt to total asset. Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah size dan sales growth. 

Yusuf, Onafalujo, Idowu, dan Soyebo (2014) melakukan penelitian 

tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria 

pada periode 2000-2011. Sampel yang digunakan sebanyak 120 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Variabel independen yang digunakan adalah debt 

to equity ratio dan debt to asset ratio. Penelitian yang sama tentang pengaruh 

struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan di Filipina yang dilakukan oleh 

Chisti, Ali, dan Sangmi (2013) menggunakan penambahan variabel independen 

interest coverage. Ameen dan Shahzadi (2017), Ahmad (2014) juga meneliti 

tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan semen sektor 
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di Pakistan. Penelitian ini menambahkan variabel independen short term debt, dan 

long term debt. 

Chukwunweike (2014) menganalisis tentang pengaruh likuiditas terhadap 

profitabilitas di Nigeria. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dari laporan 

tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Variabel independen yang 

digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Khidmat dan Rehman (2014) 

melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap 

profitabilitas sektor kimia di Pakistan. Sampel yang digunakan dari periode tahun 

2001 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

current ratio dan menambahkan variabel debt to asset ratio, debt to equity ratio, 

dan interest coverage ratio. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lim (2015) tentang pengaruh struktur 

modal terhadap profitabilitas perusahaan di Filipina. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio dan debt to asset ratio. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arabahmadi (2013) dengan 

penambahan variabel independen short term debt dan long term debt. Yegon, 

Cheruiyot, Sang, dan Cheruiyot (2014) melakukan penelitian yang sama dengan 

penambahan variabel kontrol firm size dan sales growth. 

Bebeji et al. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran dewan 

dan komposisi dewan terhadap kinerja bank di Nigeria. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah 5 laporan keuangan bank yang terdaftar di Nigerian Stock 

Exchange. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan dan 

komposisi dewan. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Narwan dan Jindal 
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(2015), Vemula (2017) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

profitabilitas industi tekstil di India. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen ukuran dewan dan menambahkan anggota komite audit, rapat dewan 

direksi, direktur non eksekutif, dan remunerasi direktur.  

  Stekla dan Grycova (2015), Taqi, Ajmal, dan Pervez (2016) melakukan 

penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio dan 

debt to asset ratio. Singh (2016) melakukan penelitian yang sama tentang 

pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas dengan menggunakan variabel 

independen debt to equity ratio dan menambahkan variabel debt to total fixed 

asset. 

Penelitian yang dilakukan oleh Inunjariya (2015) tentang dampak struktur 

modal terhadap profitabilitas perusahaan di Sri Lanka. Data dikumpulkan dari 

periode 2007 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan variabel independen total 

debt to total asset dan total debt to total equity. Ebrati, Emadi, Balasang, dan 

Safari (2013) juga melakukan penelitian tentang dampak struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Penelitian ini 

menambahkan variabel independen short term debt to total asset dan long term 

debt to total asset. Penelitian yang sama dilakukan oleh Salim dan Yadav (2012) 

dengan menambahkan variabel independen growth dan variabel kontrolnya adalah 

size. 

Cyril (2016) meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Periode yang 
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digunakan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah debt to asset ratio, short term debt, dan 

long term debt. Tailab (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh 

struktur modal terhadap profitabilitas dengan menambahkan variabel independen 

debt to equity ratio. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol firm size. 

Muraleetharan (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

modal terhadap profitabilitas perusahaan sektor makanan, minuman, dan 

tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Kolombo di Sri Lanka. Penelitian ini 

dilakukan selama periode 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 hingga 2014. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity 

ratio, debt to total assets ratio, dan gearing ratio. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nasimi (2016) mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas 

perusahaan di London. Sampel yang digunakan terdiri dari 30 perusahaan di 

Bursa Efek London. Variabel independen yang digunakan adalah debt to equity, 

dan interest coverage.  

Revathy dan Santhi (2016) meneliti tentang pengaruh struktur modal 

terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di India. 70 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Bombay dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah total expense to 

total income, total debt to total asset, current ratio, dan debt equity ratio. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Azhagaiah dan Gavoury (2011) 

mengenai pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas di perusahaan India. 

Penelitian ini menambahkan variabel kontrol expense income ratio. Ferati dan 
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Ejupi (2012) melakukan penelitian yang sama mengenai pengaruh struktur modal 

terhadap profitabilitas. Variabel independen yang digunakan adalah short term 

debt, long term debt, dan total debt to equity. 

Akeju dan Babatunde (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria. Penelitian ini 

menggunakan sampel dari 60 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. 

Periode yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2004 hingga 2014. 

Variabel independen yang digunakan adalah board characteristics, audit 

committee, board independence, size, dan growth.  

Iqbal dan Kakakhel (2016) meneliti tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan farmasi di Pakistan. Data diambil 

dari periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2013. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen board size, board independent director, board committee, 

dan board remuneration. Penelitian yang sama dilakukan oleh Nwonyuku (2016) 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan 

makanan dan minumam di Nigeria dengan menambahkan variabel independen 

board skills and competence dan board gender. 

Dzingai dan Fakoya (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan di perusahaan pertambangan 

Johannesburg Stock Exchange (JSE). Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

yang yang terdaftar di JSE selama periode 6 (enam) tahun dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2015. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah board size dan independent commissioner. Variabel kontrol yang 
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digunakan adalah revenue growth dan firm size. Sathyamoorthi, Christian, 

Ishmael, dan Lilian (2017) juga melakukan analisis tentang pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja keuangan di Botswana. Periode yang digunakan dari 

tahun 2012 hingga 2016. Penelitian ini  menggunakan board size sebagai variabel 

independen dan revenue growth sebagai variabel kontrol serta menambahkan 

variabel independen gender diversity, male directors, female directors, board 

meeting frequency executive, non excecutive, no of sub committee, serta asset 

turnover sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya. 

 

2.3  Hubungan Antar Variabel  

2.3.1  Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Profitabilitas 

 Debt to asset ratio merupakan rasio untuk mengukur besar kecilnya utang 

yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi debt asset 

ratio menunjukkan semakin besar resiko perusahaan karena semakin besar utang 

yang dipakai untuk membeli aset perusahaan (Kasmir, 2013). 

Lim (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan positif antara debt 

to asset ratio terhadap profitabilitas. Menurutnya semakin tinggi nilai utang 

perusahaan perbankan, maka profitabilitas perusahaan perbankan juga akan 

meningkat. Gill et al. (2011), Salim dan Yadav (2012), Yegon et al. (2014) juga 

menyatakan hal yang sama, bahwa terdapat pengaruh signfikan positif antara debt 

to asset ratio dengan profitabilitas. 

Shubita dan Alsawalhah (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi nilai 

utang perusahaan maka semakin rendah profitabilitasnya. Perusahaan yang 
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mengalami keuntungan lebih bergantung pada ekuitas sebagai pilihan dalam 

pembiayaan perusahaan (Nagesha & Murthy, 2017). Ameen dan Shahzadi (2017) 

menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan negatif antara debt to asset ratio 

terhadap profitabilitas. Salawu dan Awolowo (2009), Mohammadzadeh et al. 

(2013), Akeem et al. (2014), Khidmat dan Rehman (2014), Chechet dan 

Olayiwola (2014), dan Habib et al. (2016) juga mengemukakan bahwa ada 

pengaruh signifikan negatif antara debt to asset ratio terhadap profitabilitas. 

 Tailab (2014) mengemukakan bahwa debt to asset ratio tidak ada 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Yusuf et al. (2014) juga 

menunjukkan bahwa debt to asset ratio tidak ada pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

2.3.2  Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Profitabilitas  

 Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara utang perusahaan 

dengan ekuitas. Semakin tinggi debt to equity ratio berarti utang perusahaan lebih 

besar di banding ekuitas. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari internal dan 

eksternal perusahaan. Modal internal bersumber dari laba ditahan dan modal 

eksternal bersumber dari modal sendiri dan utang (Sartono, 2012). 

Muraleetharan (2016) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara debt to equity ratio terhadap profitabilitas. Menurutnya semakin 

tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Ferati dan 

Ejupi (2012), Yusuf et al. (2014), dan Lim (2015) juga mengemukakan bahwa ada 

pengaruh signifikan positif antara debt to equity ratio terhadap profitabilitas. 
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Sebaliknya Stekla dan Grycova (2015) menyatakan bahwa adanya 

pengaruh signifikan negatif antara debt to equity ratio terhadap profitabilitas. 

Menurutnya semakin besar tingkat utang yang dimiliki perusahaan akan 

menurunkan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang sama dikemukakan oleh 

Velnampy dan Niresh (2012), Chisti, Ali, dan Sangmi (2013), Khidmat dan 

Rehman (2014), Inunjariya (2015), Revathy dan Santhi (2016), Singh (2016), 

Taqi et al. (2016), Ameen dan Shahzhadi (2017) bahwa ada pengaruh signifikan 

negatif antara debt to equity ratio terhadap profitabilitas. 

2.3.3  Pengaruh Interest Coverage Ratio terhadap Profitabilitas 

 Interest coverage ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

keuntungan dapat menutupi beban bunga. Semakin besar interest coverage ratio 

berarti perusahaan mampu membayar beban bunga dengan keuntungan yang 

diperoleh (Kasmir, 2013). 

Pradhan dan Khadka (2017) mengemukakan bahwa ada pengaruh 

signifikan positif antara interest coverage ratio terhadap profitabilitas perbankan. 

Menurutnya kenaikan interest coverage ratio akan meningkatkan profitabilitas 

perbankan. Penelitian yang sama dikemukakan oleh Balasundaram (2004), Chisti 

et al. (2013), Innocent (2015), Nasimi (2016), Nabeel dan Hussain (2017) bahwa 

ada pengaruh signifikan positif antara interest coverage ratio terhadap 

profitabilitas.  

Sebaliknya Khidmat dan Rehman (2014) menyatakan bahwa interest 

coverage ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 
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Menurutnya semakin rendah interest coverage ratio suatu perusahaan maka 

semakin besar pengeluaran pembayaran utang suatu perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dikemukakan oleh Ameen dan Shahzadi 

(2017) bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara interest coverage ratio 

terhadap profitabilitas. Menurutnya tidak ada pengaruh interest coverage ratio 

dalam pembiayaan utang perusahaan. 

2.3.4  Pengaruh Short Term Debt Ratio terhadap Profitabilitas 

 Short term debt ratio merupakan perbandingan antara utang jangka pendek 

dengan aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan jaminan utang jangka pendek 

(Kasmir, 2013). Short term debt ratio merupakan sumber pembiayaan yang sering 

digunakan karena biayanya lebih murah sehingga menguntungkan perusahaan dan 

dapat meningkatkan profitabilitas (Yegon et al., 2014). 

Menurut Arabahmadi (2013) ada pengaruh signifikan positif antara short 

term debt ratio terhadap profitabilitas. Penelitiannya menyatakan bahwa 

peningkatan short term debt ratio akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Salawu dan Awolowo (2009), Yegon et al. (2014), Ahmad (2014), Ameen dan 

Shahzadi (2017), Pradhan dan Khadka (2017) juga berpendapat sama bahwa ada 

pengaruh signifikan positif antara short term debt ratio terhadap profitabilitas. 

Habib et al. (2016) mengemukkan pendapat berbeda bahwa ada pengaruh 

signifikan negatif antara short term debt ratio terhadap profitabilitas. Menurutnya 

semakin rendah short term debt ratio akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Shubita dan Alsawalhah (2012), Mohammadzadeh et al. (2013), 
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Nagesha dan Murthy (2017) juga mengemukkan hal yang sama bahwa terdapat 

pengaruh signifikan negatif antara short term debt ratio terhadap profitabilitas. 

 Penelitian Tailab (2014) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan antara short term debt ratio terhadap profitabilitas. Penelitian yang 

sama dikemukakan oleh Ebarti et al. (2013) dan Hassan (2016) bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan antara short term debt ratio terhadap profitabilitas. 

2.3.5  Pengaruh Long Term Debt Ratio terhadap Profitabilitas 

 Long term debt ratio merupakan perbandingan antara utang jangka 

panjang dengan aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur 

berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

(Kasmir, 2013). Pembiayaan oleh long term debt ratio cenderung lebih mahal 

dibanding dengan short term debt karena beban bunga yang dibayarkan lebih 

tinggi sehingga menurunkan profitabilitas perusahaan (Yegon et al., 2014). 

Gill et al. (2011) menyatakan bahwa long term debt ratio memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Menurutnya semakin besar 

pemakaian utang jangka panjang maka semakin tinggi profitabilitas. Penelitian 

yang sama dikemukakan oleh Mohammadzadeh et al. (2013), Ahmad (2014), dan 

Chavali (2018) bahwa ada pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.  

Ameen dan Shahzadi (2017) mengemukakan bahwa long term debt ratio 

mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Menurutnya 

ketika perusahaan memakai proporsi utang jangka panjang lebih besar maka 

profitabilitas akan menurun. Salim dan Yadav (2012), Shubita dan Alsawalhah 

(2012), Arabahmadi (2013), Akeem et al. (2013), Hassan (2014), Yegon et al. 
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(2014), Habib et al. (2016), Pradhan dan Khadka (2017), Nagesha dan Murthy 

(2017) juga mengutarakan hal yang sama, bahwa long term debt ratio memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

 Berbeda dengan penelitian Ofumbia dan Uchenna (2012) bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan antara long term debt ratio terhadap profitabilitas. 

Menurutnya tinggi rendah long term debt ratio tidak mempengaruhi profitabilitas. 

Cyril (2016) juga berpendapat bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara long 

term debt ratio terhadap profitabilitas. 

2.3.6 Pengaruh Board Size terhadap Profitabilitas 

 Board size dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan (Jensen, 1983). Board size yang besar lebih efisien dan 

lebih cepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas (Cheng, 2008).  

Oluwagbemiga (2016) mengemukakan bahwa ada pengaruh signifikan 

positif antara board size terhadap profitabilitas. Menurutnya semakin besar board 

size maka semakin tinggi profitabilitas. Woodcock (2012), Danoshana dan 

Ravivathani (2013), Velnampy (2013), Nwonyuku (2016), Iqbal dan Kakakhel 

(2016), Ghaffar (2016), Isik dan Ince (2016) mengemukakan pendapat yang sama 

bahwa board size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Sebaliknya Bebeji et al. (2015) berpendapat bahwa board size mempunyai 

pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Menurutnya peningkatan 

board size akan menurunkan profitabilitas. Pendapat yang sama dikemukakan 
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Rashid, Zoysa, Lodh, dan Rudkin (2010), Gill et al. (2011), dan Bredart (2014) 

bahwa board size berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

 Penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Connelly dan Limpaphayom 

(2003) bahwa board size tidak ada pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitiannya menyatakan bahwa besar kecilnya board size tidak mempengaruhi 

profitabilitas. Ghabayen (2012), Thuraisingam (2013), Narwal dan Jindal (2015), 

Akani dan Ifechi (2017) juga mengutarakan hal yang sama, bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan antara board size terhadap profitabilitas. 

2.3.7  Pengaruh Board Composition terhadap Profitabilitas  

 Board composition merupakan anggota dewan komisaris yang dipilih 

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak 

memiliki relasi dengan pemegang saham, anggota dewan dan anggota dewan 

komisaris lainnya. Board composition tidak ada hubungan dengan pihak lain 

sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 

(Widjaja, 2009). 

Bebeji et al. (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

positif antara board composition terhadap profitabilitas. Menurutnya semakin 

besar board composition maka profitabilitas perusahaan meningkat. Connelly dan 

Limpaphayom (2003), Tornyewa dan Werenko (2012) juga menyatakan hal yang 

sama bahwa ada pengaruh signifikan positif antara board composition terhadap 

profitabilitas. 

Penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Nwonyuku (2016) bahwa 

board composition berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 
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Menurutnya semakin besar board composition maka semakin rendah 

profitabilitas. Ghabayen (2012), Woodcock (2012), Danoshana dan Ravivathani 

(2013), dan Bredart (2014) juga berpendapat sama bahwa board composition 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 

 Menurut Rashid et al. (2010) dalam penelitiannya menunjukkan board 

composition tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Wan, Yusoff, 

dan Alhaji (2012), Thuraisingam (2013), Velnamphy (2013), Isik dan Ince (2016), 

Akani dan Ifechi (2017) mengemukakan yang sama bahwa board composition 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan replikasi dari 2 jurnal yaitu penelitian Ameen 

dan Shahzadi (2017), Bebeji et al. (2015). Model penelitian yang akan diteliti 

dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1 Model penelitian pengaruh struktur modal dan tata kelola perusahaan 

terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan model penelitian di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

H1 :  Debt to asset ratio mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 

H2 : Debt to equity ratio mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 

H3 : Interest coverage ratio mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. 

H4 : Short term debt ratio mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 

H5 : Long term debt ratio mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 

H6 :  Board size mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Debt to Asset Ratio 

 

Debt to Equity Ratio 

 

Interest Coverage Ratio 

 

Short Term Debt Ratio 

Long Term Debt Ratio 

Board Size 

Board Composition 

Profitabilitas 

(ROA dan ROE) 
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H7 :  Board composition mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas. 
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