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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Profitabilitas 

Dalam pengukuran profitabilitas sebuah perusahaan memerlukan rasio 

profitabilitas dimana menurut Ningsih (2015), rasio profitabilitas merupakan 

sebuah perhitungan rasio yanggberfungsi untuk mengukurrkemampuan suatu 

perusahaan atau perbankan untuk meraih laba atau keuntungan. Rasio 

profitabilitas dapat diukur dengen berberapa metode, seperti: 

a. Return On Assets (ROA)  

Rasio ini menghitung perbandingan antaraajumlah keuntungan yang 

diperoleh sebelum pajak dengan total aset yanggdimiliki perusahaan. 

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui produktivitas aset dalam 

memperoleh keuntungannbersih. Semakinntinggi hasil rasio ini, maka 

semakin bagus produktivitas sebuah perusahaan, sebaliknya bila hasilnya 

rendah maka produktivitas perusahaan tersebut kurang baik (Indarti, 

2012). 

b. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini menghitung perbandingan antaraalaba yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan pajakkselama satu periode atau masa tertentu dengan 

rata-rata ekuitas yang ada. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui 

kemampuan manajemen untuk mengelola aset yang ada untuk 

memperoleh laba (Ningsih, 2015). 
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c. Return On Investment (ROI) 

Rasio ini membandingkannlaba setelahhpajak terhadap rata-rata investasi 

selama satu periode atau masa tertentu. Rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui kemampuan sebuah perusahan dalam menginvestasikan 

seluruh aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba (Tangkere, 

2014). 

d. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini membandingkan laba bersih terhadapppenjualan selama satu 

periode atau masa tertentu. Rasio ini berfungsi memberikan gambaran 

sebuah perusahaan terhadap kemampuannya untuk menghasilkan profit 

(Tangkere, 2014). 

Dari beberapa rasio yang tertera diatas, peneliti mengambil keputusan 

untuk mengambil perhitungan rasio ROA sebagai patokan untuk perhitungan 

profitabilitas perusahaan dikarenakan hasil tinjauan yang terdukung lebih banyak 

menggunakan pengukuran terhadap ROA.  

Menurut Brigham  et,al. (2009) Return on Asset (ROA) seringzdigunakan 

sebagai alat untuk mengukur tingkat pengembalianztotal aset setelah beban bunga 

danzpajak. ROA digunakan untukzmengukur keefektifan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asetnya.  

Ang (1997) menyatakan bahwa nilai ROA tinggi akanzmenunjukkan 

perusahaan mampu menghasilkanzkeuntungan aset bernilai relatif tinggi. Investor 

menginginkan perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi, karenaadengan 

ROA yanggtinggi mampuumenghasilkan keuntungan perusahaan lebih besar 

daripada ROA yanggrendah. 
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Rasio ini dapat memberi indikasi manajemen tetangga yang baik atau 

buruk dalam menerapkan pengendalian biaya atau pengelolaan propertinya 

(Prastowo, 2002). ROA menggambarkannsejauh mana kemampuannasset-aset 

yang dimiliki perusahaannuntuk dapat menghasilkannlaba. 

Rasio ROA diperolehhdengan membagi laba sebelum bungaadan pajak 

dengannjumlah aset perusahaan (Tandelilin, 2003). Dendawijaya (2003) 

menyatakan bahwa rasio ini dihitung agar dapat mengukurrrkemampuan 

manajemen hingga memperoleh profitabilitas secaraakeseluruhan. Semakin besar 

ROA yang diperoleh maka semakinnbesar juga tingkat profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan sehingga posisi perusahaan akan semakin baik dalam segi 

sisi penggunaan aset. 

Menurut Syahyunan (2004) ROAzmenunjukkan kemampuanzperusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Menurut Padachi (2006) usaha 

kecil menengah dicirikan oleh basis aset tetap yang rendah dan sebagian besar 

mengandalkan hutang untuk mendanai modal kerja kotornya. Jadi, ukuran 

profitabilitas yang komprehensif paling baik didapatkan dengan menghitung 

tingkat pengembalian total aset yang sama dengan jumlah kewajiban perusahaan, 

terutama terdiri dari ekuitas dan kewajiban lancar. 

ROA merupakan rasio yang digunakan untukzmengukur keuntungan 

bersih perusahaan yang terdapat dari penggunaan aktiva. Maka dari itu, semakin 

tingginya rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh 

keuntungan bersih (Lestari & Sugiharto, 2007). Rasio ROA ini mengukur efisiensi 

operasiiiuntuk perusahaannberdasarkan laba yang dihasilkannperusahaan dari 

total asetnyaa(Kabajeh, AL Nu’aimat, & Dahmash, 2012).  
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Modal kerja memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas, hal 

tersebut dikarenakan dengan meningkatnya modal kerja perusahaan maka 

semakin rendah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Modal kerja yang 

tinggi dapat mengakibatkan hutang perusahaan yang semakin tinggi dan 

perusahaan harus membayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman tersebut 

merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan biaya tersebut 

dapat mengurangi profitabilitas.  

Berbeda dengan modal kerja perusahaan, semakinntinggi karakteristik 

perusahaan maka dapat meningkatkan profitabilitas. Karakteristik perusahaan 

diukur dengan umur perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, 

lagged profitability, produktivitas tenaga kerja, affiliasi industri, leverage, rasio 

aset lancar dan rasio hutang lancar. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai profitabilitas telah banyak dilakukan oleh para 

peneliti dalam perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 

perdagangan, maupun manufaktur. Penelitian di perusahaan UMKM meliputi 

(Padachi, 2006; Juan García‐Teruel & Martínez‐Solano, 2007; Pais & Gama, 

2015; Wanjiku, 2013; Yakubu, 2017), perdagangan meliputi (Karaduman, Akba, 

Ozsozgun, & Durer, 2010; Mahato & Jagannathan, 2014; Hailu & Venkateswarlu, 

2016; Uzoamaka et al., 2017), dan manufaktur meliputi (Martani, Mulyono, & 

Khairurizka, 2009; Makori & Jagongo, 2013; Mawutor, 2014; Kumari & 

Anthuvan, 2017;  Tuffour & Boateng, 2017; Yakubu, 2017). 
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Penelitian yang berhubungan dengan modal kerja terhadap profitabilitas 

pernah diteliti oleh Slater dan Narver (1990). Variabel yang telah diteliti berupa 

orientasi pasar, orientasi pasar kuadrat, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, 

konsentrasi penjual, ease of entry, perubahan teknologi, dan relative cost. 

Siklus konversi kas terdapat dalam penelitian Lyroudi  Lazaridis (2000), 

Deloof (2003), Padachi (2006), (Raheman dan Nasr (2007), Teruel dan Solano 

(2007), Samiloglu dan Demirgunes (2008), Nwaobia, Adedeji, dan Kajola (2009), 

Karaduman et al. (2010), Nwankwo dan Osho (2010), Quayyum (2011), 

Karaduman, Akbas, Caliskan, dan Durer (2011), Napompech (2012), Benardi dan 

Bakara (2012), Dinku (2013), Majeed et al. (2013), Takon dan Manyo (2013), 

Mawutor (2014), Yasir, Majid, dan Yousaf (2014), Mahato dan Jagannathan 

(2014), Hoang (2015), Pais dan Gama (2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), 

Suryaputra dan Christiawan (2016), Bulin et al. (2017), Cristian dan Raisa (2017), 

Oner (2017), Tuffour dan Boateng (2017), Kumari dan Anthuvan (2017), 

Uzoamaka et al. (2017). Gambar 2.1 menunjukkan model yang digunakan oleh 

Takon dan Manyo (2013) 

 
Gambar 2.1 Model Penelitian Dampak Siklus Konversi Kas Terhadap 

Pengembalian Aset Perusahaan Nigeria, sumber: Takon dan Manyo (2013) 

Deloof (2003), Fees, Reeve, & Warren (2005), Raheman dan Nasr (2007), 

Teruel dan Solano (2007), Samiloglu dan Demirgunes (2008), Ajilore (2009), 
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Martani et al. (2009), Sen dan Oruc (2009), Karaduman et al. (2010), AlShattarat, 

Nobanee, Haddad, dan Al Hajjar (2010)  Arunkumar dan Ramanan (2013), 

Makori dan Jagongo (2013), Wanjiku (2013), Mahato dan Jagannathan (2014), 

Aguenaou, Farooq, Abrache, & Brahimi (2015), Pais dan Gama (2015), Oner 

(2017), Tuffour dan Boateng (2017), Uzoamaka et al. (2017) meneliti jumlah hari 

persediaan. Sedangkan Jumlah hari piutang usaha dan jumlah hari hutang diteliti 

oleh Deloof (2003), Padachi (2006), Shah dan Sana (2006), Teruel dan Solano 

(2007), Samiloglu dan Demirgunes (2008), Mathuva (2009), Sen dan Oruc (2009), 

Karaduman et al. (2010), Napompech (2012), Arunkumar dan Ramanan (2013), 

Dinku (2013), Makori dan Jagongo (2013), Majeed, Makki, Saleem, dan Aziz 

(2013), Murhadi (2013) Mahato dan Jagannathan (2014), Mawutor (2014), 

Aguenaou et al. (2015), Pais dan Gama (2015), Hoang (2015), Hailu dan 

Venkateswarlu (2016), Bulin, Basit, dan Hamza (2017), Cristian dan Raisa, 2017, 

Oner (2017), Tuffour dan Boateng (2017), Uzoamaka et al. (2017), Wanjiku 

(2013), Amin dan Islam (2018), Shah dan Khan (2018). 

Degryse dan Ongena (2000), Deloof (2003), Reinartz dan Kumar (2003), 

Eljelly (2004), Raheman dan Nasr (2007), Teruel dan Solano (2007), Samiloglu 

dan Demirgunes (2008), Karaduman, et al. (2010), Napompech (2012), Takon 

dan Manyo (2013), Majeed et al. (2013), Makori dan Jagongo (2013), Arunkumar 

dan Ramanan (2013), Hansen dan Juniarti (2014), Aguenaou et al. (2015), Hoang 

(2015), Pais dan Gama (2015), Suryaputra dan Christiawan (2016), Dj (2016), 

Hailu dan Venkateswarlu (2016), Ratnasari (2016), Olawale, Bamidele, dan Fatai 

(2016), Cristian dan Raisa (2017), Ng, Ye, Ong dan Teh (2017), Oner (2017), 

Tuffour dan Boateng (2017) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel 
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independen. Model penelitian yang digunakan oleh Ratnasari (2016) dapat dilihat 

dari gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran  Perusahaan 

Terhadap Profitabilitas, sumber: Ratnasari (2016). 

Variabel umur perusahaan juga diteliti oleh beberapa peneliti Loderer 

dan Waelchli (2009), Zeller (2014), Akben-Selcuk (2016), C; Dj, (2016), Fareed, 

Ali, Shahzad, Nazir, dan Ullah (2016), Ilaboya dan Ohiokha (2016), Arikan 

(2017), Zouaghi, Sánchez-garcía, dan Hirsch (2017), Charles, Ahmed, dan Joshua 

(2018). 

Teruel dan Solano (2007), Samiloglu dan Demirgunes (2008), Takon dan 

Manyo (2013), Dinku (2013), Makori dan Jagongo (2013), Hansen dan Juniarti 

(2014),  Mawutor (2014), Aguenaou et al. (2015), Wiguna (2015), Pais dan Gama 

(2015), Hoang (2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), Suryaputra dan 

Christiawan (2016), Oner (2017), Qurashi, (2017), Tuffour dan Boateng (2017), 

Shah dan Khan (2018) meneliti sales growth terhadap profitabilitas. 

Variabel Lagged Profitability telah diteliti oleh Stierwald (2009), 

Stierwald (2010), Yazdanfar (2013), (Fareed, Ali, Shahzad, Nazir, dan Ullah 

(2016) Abidemi dan Ganiyu (2018), dan Mijić, Nuševa, dan Jakšić (2018) 

sedangkan produktivitas tenaga kerja diteliti oleh Syafri (2011), dan Fareed et al. 
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(2016). Sedangkan Afiliasi Industri diteliti oleh Zeller (2014) dan Margaretha dan 

Supartika (2016). Gambar 2.3 merupakan model penelitian Fareed et al. (2016) 

 
 

Gambar 2.3 Model Penelitian Penentuan Profitabilitas: Bukti dari  Kekuatan dan 

Sektor Energi, sumber: Fareed et al. (2016) 

Variabel kontrol leverage perusahaan diteliti oleh Samiloglu dan 

Demirgunes (2008), Hansen dan Juniarti (2014), Mawutor (2014), Hoang (2015), 

Ratnasari (2016), Oner (2017), Qurashi (2017), Tuffour dan Boateng (2017). 

Sedangkan variabel control rasio aktiva lancar Dinku (2013), Pais dan Gama 

(2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), Cristian dan Raisa (2017), Kalaivani 

dan Jothi (2017), Amin dan Islam (2018), Khalid, Saif, Gondal, dan Sarfraz 

(2018), Shah dan Khan, (2018) dan untuk variabel rasio hutang lancar diteliti oleh 

Teruel dan Solano (2007), Napompech (2012), Dinku (2013), Makori dan 

Jagongo (2013), Mahato dan Jagannathan (2014), Pais dan Gama (2015), 

Aguenaou et al. (2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), Ng et al. (2017), 
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Tuffour dan Boateng (2017). Model penelitian Hansen dan Juniarti (2014) dapat 

dilihat pada Gambar 2.4 dibawah: 

 
Gambar 2.4 Model Penelitian Family Control, Size, Sales Growth dan  Leverage 

Terhadap Profitabilitas, sumber: Hansen dan Juniarti (2014) 

 

2.3 Pengaruh Variable Independen Terhadap Variable Dependen 

2.3.1 Pengaruh Siklus Konversi Kas Terhadap Profitabilitas 

Cash Conversion Cycle (CCC) atau siklus konversi kassadalah waktu 

yang dibutuhkannperusahaan mulai dari saatttperusahaan mengeluarkan uang 

untuk membeli bahan baku sampai dengan perusahaan mengumpulkan uanggdari 

penjualannbarang jadi (Benardi & Bakara, 2012). Semakin singkat waktu siklus 

konversi kas, semakin menguntungkan bagi perusahaan dikarenakan biaya atas 

dana ataupun biaya bunga pinjaman atas investasi akan semakin kecil, sehingga 

meingkatkan profitabilitas.. 

Untuk mengukur siklus konversi kas, diperlukan untuk menghitung 

jumlah hari persediaan, jumlah hari piutang dan jumlah hari hutang terlebih 

dahulu. Persediaan termasuk dalam unsur dari aset lancar yang aktif dalam 

operasional perusahaan dimana persediaan akan diperoleh secara terus menerus, 

Feronia Firsty Leoputri, Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Karakteristik Perusahaan terhadap Profitabilitas 
pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 
UIB Repository©2019



17 

 

Universitas Internasional Batam 

diubah hingga dijual kepada konsumen. Piutang juga merupakan salah satu unsur 

dari aset lancar diperoleh karena adanya transaksi penjualan barang ataupun jasa 

secara kredit terhadap debitur. Sedangkan hutang adalah salah satu unsur dari 

hutang lancar yang terjadi karena adanya transaksi pembelian barang ataupun jasa 

secara kredit terhadap kreditur.   

Dengan tingkat rasio perputaran persediaan yang tinggi mengakibatkan 

munculnya resiko kerugiaan serta biaya terhadap persediaan dapat diminimalisir. 

Jumlah hari persediaan merupakan salah satu cara dalam pengukuran hubungan 

antara volumeebarang dagang yang terjual dengannjumlah persediaan yang 

diperoleh selamaaaperiode tertentu (Fees et al, 2005). Sedangkan menurut 

AlShattarat, Nobanee, Haddad, dan Al Hajjar (2010) jumlah hari persediaan 

merupakan pengukuran rata-rata waktuuyang dibutuhkan dalam pengolahan bahan 

mentah menjadi barangggjadi hingga terjadinya transaksi penjualan kepada 

konsumen. 

Lyroudi dan Lazaridis (2000), Teruel dan Solano (2007), Bulin dan Basit 

(2016), dan Cristian dan Raisa (2017) menyatakan bahwa siklus konversi kas 

berhubungan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian pengaruh modal 

kerja terhadap profitabilitas juga diteliti oleh Raheman dan Nasr (2007), Nwaobia, 

Adedeji, dan Kajola (2009), AlShattarat et al. (2010), Karaduman et al. (2011), 

Karaduman, Akbas, Caliskan, dan Durer (2011), Takon dan Manyo (2013), Yasir, 

Majid, dan Yousaf (2014), Mawutor (2014), Mahato dan Jagannathan (2014), 

Hoang (2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), Tuffour dan Boateng (2017) 

hasil penelitiannya berupa siklus konversi kas berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas. 
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Berbeda dengan yang diatas, hasil penelitian dari Deloof (2003), Padachi 

(2006), Samiloglu dan Demirgunes (2008), Suryaputra dan Christiawan (2016), 

Tuffour dan Boateng (2017), Uzoamaka et al. (2017), dan Kumari dan Anthuvan 

(2017) menemukan bahwa siklus konversi kas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.  

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkatzkemudahan perusahaan 

memperolehzdana dari pasar modal. Pengaruh skalaaadalam biaya dan 

pengembalian membuatppperusahaan yang semakin besar dapatmmemperoleh 

semakin banyak profitabilitas. Sehingga ukuran perusahaan diikuti oleh 

karakteristikklain yang mempengaruhi struktur keuangan. 

Hasil penelitian Deloof (2003), Eljelly (2004), Raheman dan Nasr (2007), 

Martani, Mulyono, Khairurizka (2009), Napompech (2012), Makori dan Jagongo 

(2013), Mawutor (2014), Pais dan Gama (2015), Aguenaou et al. (2015), Hoang 

(2015), Hailu dan Venkateswarlu (2016), Cristian dan Raisa (2017), dan Charles 

et al. (2018) menunjukkan bahwaaterdapat pengaruh signifikan positif antara 

ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Sedangkan Majeed et al. (2013), 

Arunkumar dan Ramanan (2013), Fareed et al. (2016), Margaretha dan Supartika 

(2016), Arikan (2017), dan Tuffour dan Boateng (2017) menyatakan bahwa 

pengukuran ukuran perusahaan bersignifikan negatif terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan Reinartz dan Kumar (2003) Samiloglu dan Demirgunes 

(2008) Karaduman et al. (2010), Takon dan Manyo (2013), Ilaboya dan Ohiokha 

(2016), Suryaputra dan Christiawan (2016), Tuffour dan Boateng (2017) 

menemukan tidak adanya hubungan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. 
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2.3.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

Umur perusahaan menunjukan jangka waktu perusahaan yang telah 

berjalan dalam usahanya. Perusahaan yang memiliki waktu operasional dalam 

jangka wakti panjang pada umumnya memiliki profitabilitas yang tinggi apabila 

dibandingkanndengan perusahaan yanggmemiliki masa operasional yang pendek. 

Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang panjang menghasilkan 

tingkat penjualan yang lebih stabil dikarenakan perusahaan tersebut telah 

memiliki nama di masyarakat. 

Hasil Penelitian dari Loderer dan Waelchli (2009), Zeller (2014), Akben-

Selcuk (2016), Fareed et al. (2016), dan Zouaghi et al. (2017) menghasilkan 

bahwa umur perusahaan bersignifikan negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan 

menurut Dj (2016), dan Ilaboya dan Hiokha (2016), Arikan (2017) menemukan 

umur perusahaan bersignifikan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan 

yang lain, Margaretha dan Supartika (2016) dan Charles et al. (2018) menemukan 

bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara umur perusahaan terhadap 

profitabilitas.  

2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas 

Kesuma (2009) menyatakan bahwa pertumbuhanzpenjualan (growth of 

sales) merupakan meningkatnya nilai penjualan dari tahun keztahun ataupun dari 

waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan yang memiliki nilai tinggi dapat 

menunjukkan perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik 

untuk masa depan sehinggazperusahaan memiliki kemampuan dalam memberikan 

pengembalian sahamzzyang tinggi kepada investor. Jika pertumbuhan penjualan 

semakin tinggi maka akan meningkatkan proftitabilitas.  
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Teruel dan Solano (2007), Takon dan Manyo (2013), Makori dan 

Jagongo (2013), Mawutor (2014), Hansen dan Juniarti (2014), Pais dan Gama 

(2015), Hoang (2015), dan Charles et al. (2018) menyatakan bahwa pengukuran 

sales growth bersignifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Aguenaou et 

al. (2015), Suryaputra dan Christiawan (2016), Fareed et al. (2016), Margaretha 

dan Supartika (2016), dan Olawale et al. (2016) menyatakan bahwa pengukuran 

sales growth bersignifikan negatif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan yang 

lainnya, Hansen dan Juniarti (2014), Qurashi (2017), Tuffour dan Boateng (2017), 

dan Shah dan Khan (2018) menemukan bahwa sales growth tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

2.3.5 Pengaruh Lagged ProfitabilityTerhadap Profitabilitas 

Antara profit perusaahaan periode lalu (lagged) dengan profit yang akan 

datang (future) saling terkait. Karena future profit tidak dapat dianalisis kecuali 

berdasarkan pengalaman perusahaan dimasa lalu, khususnya pengalaman darisegi 

profitabilitas (Yazdanfar, 2013). Sedangkan Stierwald (2009), Stierwald (2010), 

Fareed et al. (2016), Abidemi dan Ganiyu (2018), Škuflić, Mlinarić, dan Družić 

(2018), dan (Mijić et al., 2018) menemukan hubungan signifikan positif antara 

lagged profitability terhadap profitabilitas. Berbeda dengan Margaretha dan 

Supartika (2016) melakukan penelitian dimana hubungan antara lagged 

profitability terhadap profitabilitas memiliki signifikan negatif terhadap 

profitabilitas. 

 

 

 

Feronia Firsty Leoputri, Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Karakteristik Perusahaan terhadap Profitabilitas 
pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 
UIB Repository©2019



21 

 

Universitas Internasional Batam 

2.3.6 Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Profitabilitas 

 Pengelolaan yangggbaik terhadap sumber dayaaamanusia dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

perusahaan mampu bersaing dan meningkatkan profitabilitas. 

Penelitian dari Muminović dan Barać (2015), Grayson et al. (2016), 

Margaretha dan Supartika (2016) dan Yu et al. (2017) menemukan hasil 

penelitian bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap proditabilitas. Sedangkan penelitian yanggdilakukan Stierwald (2009) 

dan Fareed et al. (2016), menemukan hasil penelitian bahwa produktivitas tenaga 

kerja bersignifikan negatif terhadap profitabilitas. 

2.3.7 Pengaruh Afiliasi Industri Terhadap Profitabilitas 

Afiliasi industri merupakan industri yang secara efektif dikendalikan oleh 

industri lain dimana kedua industri tersebut melakukan pertalian atau 

perhubungan sebagai anggota atau cabang karena kepentingan 

kepemilikan/pengurus yang sama. Dengan meningkatnya afiliasi industri, 

perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas karena dalam beberapa ikatan 

perusahaan bisa saling menguntungkan ataupun memenuhi kebutuhan dengan 

biaya yang rendah untuk kepentingan bersama. 

Menurut penelitan dari Margaretha dan Supartika (2016) afiliasi industri 

bersignifikan positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian dari Zeller 

(2014) menemuka adanya signifikan negatif antara afiliasi indistri terhadap 

profitabilitas. 
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2.3.8 Pengaruh Leverage Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

Leverage perusahaan dapat digambarkan sebagai salahzsatu alat untuk 

mengetahui seberapa jauh aset perusahaan yang telah dibiayai olehzhutang 

dibandingkanzdenganzmodal sendiri (Weston dan Copeland (1992). Kaitan 

leverage perusahaan dengan profitabilitas memiliki hubungan yangznegatif, yang 

berarti tingginya hutang yang diperoleh sebuah perusahaan makazperusahaan 

tersebut mesti mengeluarkan biaya bunga hutang yang relative tinggi dan juga 

akan menggunakan profitabilitas yang diperolehzdari hasil usahanya, dalam hal 

tersebut dapat diketahui bahwa profitabilitas dari perusahaan akan menurun 

(Ghosh, Moon dan  Tandon, 2007). 

Sunarto dan Budi (2009), Mawutor dan (2014) dan Hoang dan (2015),  

melakukan penelitian yang mendapatkan hasil penelitian pengaruh leverage 

terhadap profitabilitas dinyatakan bersignifikan positif terhadap profitabilitas. 

Sedangkan menurut Samiloglu dan Demirgunes (2008),  Zeller (2014), Selcuk 

(2016), Ratnasari (2016), Fareed et al. (2016), Tuffour dan Boateng (2017), Oner 

(2017), Qurashi (2017),  Zouaghi et al. (2017), Arikan (2017), Charles et al. 

(2018) menyatakan bahwa leverage perusahaannmemiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan penelitian Wartini dan Wibowo (2012), Setiadewi dan 

Purbawangsa (2012) Hansen dan Juniarti (2014) dan Tuffour dan Boateng (2017) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage perusahaan terhadap 

profitabulitas menyatakan bahwa leverage tidak bersignifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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2.3.9 Pengaruh Rasio Aktiva Lancar Terhadap Profitabilitas 

Rasio aset lancar diidentifikasikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aset lancarnya dengan diharapkanndapat dicairkan atau ditukarkan 

menjadiiiuang tunai dalam satu periode berjalan. Semakin tinggi rasio aset lancar 

maka semakin tinggi efisiensi penggunaan aset lancarnya sehinggan profitabilitas 

akan semakin tinggi. 

Arunkumar dan Ramanan (2013), Pais dan Gama (2015), Hoang (2015), 

Lyngstadaas dan Berg (2016), Tuffour dan Boateng (2017) dan Khalid et al. 

(2018) menemukan bahwa rasio aktiva lancar bersignifikan positif terhadap 

profitabilitas. Sedangkan menurut Kalaivani dan Jothi (2017) menemukan bahwa 

asio aktiva  lancar bersignifikan negatif terhadap profitabailitas. Berbeda dengan 

penelitian yang di atas, Dinku (2013), Aguenaou et al. (2015), dan Tuffour dan 

Boateng (2017) juga telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa rasio aset 

lancar tidak berpengaruhhhsignifikan terhadap profitabilitas. 

2.3.10 Pengaruh Rasio Hutang Lancar Terhadap Profitabilitas 

Rasio hutang lancar berguna untukzmengindikasikan kemampuan 

perusahaan untukzmembayar kewajibanzjangka pendeknya dengan menggunakan 

aset lancarzyang ada pada perusahaan. Jika rasio hutang lancar tinggi maka 

perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya dengan cepat, 

sehingga hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Teruel dan Solano (2007), Pais dan Gama 

(2015), Aguenaou et al. (2015),  Lyngstadaas dan Berg (2016) dan Mahato dan 

Jagannathan (2016) menemukan hasil penelitian bahwa rasio hutang lancar 

bersignifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Napompech (2012), 
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Makori dan Jagongo (2013), Pais dan Gama (2015), Hailu dan Venkateswarlu 

(2016), dan Ng et al, (2017) menemukan hasil penelitian bahwa rasio hutang 

lancar berpengaruh signifikan negatif  terhadap profitabilitas. Berbeda dengan 

penelitian menurut Karaduman et al. (2010) dan Dinku (2013) menemukan hasil 

penelitian bahwa rasio hutang lancar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

2.4 Model Penelitian 

Lyngstadaas dan Berg (2016) melakukan penelitiannmengenai hubungan 

antara manajemennmodal kerja terhadapzprofitabilitas perusahaan.zPenelitian ini 

menggunakan sampel atau data laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang 

berskala menengah kecil (SMEs) di Norway pada periode tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013.  

Margaretha dan Supartika (2016) melakukan penelitianzmengenai faktor 

yang mempengaruhizprofitabilitas perusahaan berskala menengah kecil yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Indonesia pada periode tahun 2005 

sampai periode tahun 2009. Model kedua penelitian digabungkan dan dapat 

diperlihatkan pada Gambar 6 sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Model Penelitian, sumber: data diolah (2019). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan model penelitian 

diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara siklus konversi kas terhadap 

profitabilitas 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas 

H3 :  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara umur perusahaan terhadap 

profitabilitas 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara pertumbuhan penjualan 

terhadap profitabilitas 
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H5 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara lagged profitability terhadap 

profitabilitas 

H6 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara produktivitas terhadap 

profitabilitas 

H7 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara afiliasi industri terhadap 

profitabilitas 

H8 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara leverage perusahaan 

terhadap profitabilitas 

H9 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara rasio aset lancar terhadap 

profitabilitas 

H10 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara rasio hutang lancar terhadap 

profitabilitas 
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