
 

 

BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN  

HIPOTESIS 
 

2.1  Definisi Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Kemampuan atau yang lebih sering disebut kinerja memiliki pengertian 

sebagai suatu tindakan untuk melakukan, menerapkan, mencapai, serta memenuhi 

tugas-tugas yang telah diberikan. Di bidang keuangan hal ini mengacu pada 

pengukuran kebijakan, kegiatan perusahaan, dan hasil operasional dalam hal 

keuangan (Naz, Ijaz, & Naqvi, 2016). Untuk menilai kesehatan keuangan suatu 

perusahaan, menganalisis data keuangan dan indikator kinerja keuangan menjadi 

hal yang sangat penting (Pandian & Narendran, 2015). Kinerja keuangan 

mencerminkan hasil dari suatu sektor bisnis yang menunjukkan secara 

keseluruhan tentang kondisi kesehatan keuangan selama periode waktu tertentu. 

Hal ini menggambarkan tentang seberapa baik suatu entitas dapat memanfaatkan 

sumber dayanya untuk memaksimalkan kekayaan dan profitabilitas pemegang 

saham (Naz et al., 2016). 

Mengatasi resiko dan meningkatkan profitabilitas merupakan suatu 

keputusan yang baik. Untuk mengambil keputusan tepat waktu diperlukan 

informasi yang akurat dan tepat. Ada banyak cara untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan salah satunya dengan mengkaji laporan keuangan tersebut dengan 

menggunakan rasio yang tepat. Hal ini menunjukkan hubungan antara satu 

kuantitas atau indikator kinerja terhadap hal lain yang dinyatakan secara 

sistematis yang kemudian disimpulkan dan menggambarkan kinerja keuangan 

suatu perusahaan (Naz et al., 2016). 
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Rasio keuangan digunakan untuk beberapa tujuan penting. Whittington 

(2017) ada dua dasar penggunaan rasio keuangan yaitu normatif dan positif. 

Penggunaan normatif mencakup pengukuran rasio perusahaan terhadap patokan 

perusahaan lain atau rata-rata industri. Penggunaan positif termasuk estimasi 

variabel keuangan seperti margin, laba, pengembalian, leverage, serta harga 

saham. Penggunaan positif juga dapat dilakukan di dalam penelitian untuk 

memprediksi kegagalan perusahaan, kebangkrutan, dan rasio kredit. Ada beberapa 

rasio keuangan yang dapat digunakan oleh akuntan dan analis keuangan. Sebagian 

besar rasio keuangan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut sesuai dengan yang 

digunakan dalam analisis keuangan: 

 

2.1.1 Return on Assets (ROA) 

 Variabel pertama yang dipengaruhi di dalam pengamatan ini adalah ROA. 

Persentase ROA dijadikan sebagai dasar pengukuran kontribusi profit yang 

diperlukan bagi investasi baru. Menurut Arthur J. Keown dalam Idawati dan 

Wahyudi (2015) ROA berperan sebagai salah satu indikator yang berfungsi untuk 

mengukur profitabilitas. Melalui pengukuran ini maka dapat diperoleh gambaran 

mengenai besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dengan cara 

membagi nilai pendapatan bersih dengan nilai total aset. Selain itu ROA juga 

dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif aset perusahaan tersebut 

digunakan untuk memperoleh profit. Angka yang dihasilkan oleh return on asset 

mampu memberikan pandangan kepada investor mengenai gambaran tentang 
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tingkat efektivitas suatu perusahaan dalam mengkonversi uang yang diinvestasi 

menjadi pendapatan bersih. 

Apabila nilai yang diperoleh dari ROA menunjukkan nilai yang tinggi 

maka hasil ini dapat diindikasi sebagai sesuatu yang baik, hal ini dikarenakan 

perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak uang dengan memanfaatkan 

asetnya secara maksimal. Begitu pula sebaliknya return on asset (ROA) yang 

nilainya rendah dapat diindikasi sebagai sesuatu yang kurang baik karena hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menggunakan asetnya secara 

maksimal untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan (Saragih, 2018). 

 

2.1.2 Return on Equity (ROE) 

           Return on equity (ROE) dianggap sebagai patokan penting bagi suatu 

kinerja perusahaan. Melalui indikator ini maka para pemegang saham dapat 

memperoleh informasi tentang seberapa efektif uang mereka digunakan. Dengan 

begitu seseorang dapat menentukan apakah perusahaan tersebut dapat 

menciptakan profit atau bahkan sebaliknya. Semakin tinggi angka yang dihasilkan 

oleh return on equity (ROE) berarti semakin baik kinerja manajemen dalam 

menggunakan modal investor untuk menghasilkan profit (Kijewska, 2016). 

            Investor akan melakukan analisis terhadap indikator ini terhadap masing-

masing perusahaan dan membandingkannya dengan tolok ukur historis maupun 

industri. Apabilai nilai ROE mengalami peningkatan maka dapat diartikan 

bahwasanya perusahaan mampu menumbuhkan profit tanpa perlu menambahkan 
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ekuitas baru ke dalam bisnis, yang mencampuri bagian kepemilikan dari 

pemegang saham yang ada (Kijewska, 2016).  

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

 Ogbeide dan Akanji (2017) menggunakan 27 sampel perusahaan asuransi  

yang terletak di Nigeria sebagai objek studinya. Studi ini bertujuan untuk mencari 

tahu dampak yang dapat ditimbulkan dari arus kas selama 6 tahun (2009-2014). 

Perusahaan mengukur tingkat kinerja keuangannya dengan menggunakan 

indikator berupa ROE. Hasil dari uji statistik yang dilakukan menyatakan adanya 

hubungan antara arus kas dari aktivitas operasi dan ivestasi secara positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Hasil selanjutnya mencerminkan dampak 

negatif dan tidak signifikan yang ditimbulkan dari arus kas pendanaan. 

 Liman dan Mohammed (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami hubungan antara kedua buah variabel yaitu arus kas operasi dan 

profitabilitas yang tercatat di NSE dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2014). 

Perusahaan mengukur tingkat kinerja keuangannya dengan menggunakan dua 

indikator yaitu ROA dan ROE. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwasanya 

arus kas dari kegiatan operasi tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap 

ROA dan ROE. Kemudian efek positif dan signifikan ditimbulkan dari ukuran 

perusahaan terhadap ROA, tetapi bersifat tidak signifikan terhadap ROE. 

Sedangkan leverage mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap dua 

indikator tersebut. 
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 Alslehat dan Al-Nimer (2017) melakukan studi untuk mengetahui dampak 

yang diberikan arus kas manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan di 

Jordania. Penelitian dilakukan selama 5 periode (2009-2013). Perusahaan 

mengukur tingkat kinerja keuangannya dengan menggunakan ROA. Hasil dari uji 

statistik yang dilakukan menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara arus 

kas operasi dan investasi terhadap ROA. Hasil uji statistik selanjutnya yang 

berkaitan dengan arus kas pendanaan dan cash balance (ending) berpengaruh 

secara tidak signifikan terhadap ROA. 

 Amah et al. (2016) bertujuan untuk mengetahui dampak yang diberikan 

oleh arus kas terhadap profitabilitas bank yang ada di Nigeria melalui studi yang 

dilakukannya. Berdasarkan hasil uji statistik yang diperoleh mengenai arus kas 

operasi serta profitabilitas maka diperoleh informasi bahwasanya ada efek positif 

dan signifikan yang ditimbulkan antara kedua variabel tersebut. Hasil selanjutnya 

menyatakan arus kas investasi serta pendanaan berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 Frank dan James (2014) melakukan studi untuk mengetahui hubungan arus 

kas dan profitabilitas. Perusahaan yang bergerak di dibidang minuman serta 

makanan yang ada di Nigeria dijadikan sebagai objeknya. Dilihat dari hasil uji 

statistik yang diperoleh maka dapat diketahui bahwasanya efek positif dan 

signifikan ditimbulkan dari arus kas operasi dan pendanaan. Hasil selanjutnya 

diketahui bahwasanya terdapat efek yang tidak signifikan yang ditimbulkan dari 

arus kas investasi. 
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 Ahmad, Salman, dan Shamsi (2015) melalui studinya bertujuan untuk 

mengetahui efek antara leverage dan profitabilitas perusahaan Pakistan yang 

bergerak di sektor semen. Penelitian ini dilakukan selama 6 periode (2005-2010). 

Hasil yang diperoleh dari studi ini yaitu leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas yang pengukurannya berupa ROA. Kesimpulan 

dari studi yang Ahmad et al lakukan adalah leverage dan profitabilitas 

mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik. Maksud dari pernyataan tersebut 

adalah apabila nilai leverage besar maka nilai profitabilitasnya akan kecil dan 

begitu juga apabila nilai leverage kecil maka nilai profitabilitasnya akan besar. 

 Studi yang dilakukan oleh Samiloglu dan Demirgunes (2008) di Turki 

mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan efek manajemen modal kerja dan profitabilitas. Penelitian ini 

memperoleh data dari Istanbul Stock Echange mulai dari tahun 1998-2007. 

Dilihat dari hasil uji statistiknya maka dapat diketahui bahwa terdapat efek yang 

signifikan antara Account receivable period, inventory period, growth, leverage 

terhadap dependen yang berupa ROA. Sedangkan hasil yang didapat untuk ukuran 

perusahaan, cash conversion cycle, dan fixed financial adalah tidak signifikan 

terhadap dependen. 

 Studi terdahulu yang dilakukan oleh Ehiedu dan Chukwunweike (2014) 

bertujuan untuk mengetahui efek antara profitabilitas dan likuiditas. Studi ini 

menguji data selama 5 periode (2007-2011). Uji data statistik yang Ehiedu dan 

Chukwunweike lakukan memperoleh hasil yang mana likuiditas memiliki efek 

yang positif dan signifikan terhadap dependen yang diukur dengan ROA. 
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Sedangkan acid test ratio dan return on capital employed mempunyai efek yang 

tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

 Ajanthan (2013) melakukan studi terhadap perusahaan yang terletak di Sri 

Lanka untuk mengetahui pengaruh antara likuiditas dan profitabilitas. Studi ini 

mengumpulkan data selama 5 periode (2008-2012). Dari studi yang Ajanthan 

lakukan maka dapat diketahui bahwa efek yang diberikan oleh likuiditas di dalam 

studi ini yang mana pengukurannya menggunakan rasio lancar adalah signifikan 

terhadap dua indikator profitabilitas yang pengukurannya terdiri dari ROA dan 

ROE. 

 Pervan dan Visic (2012) melakukan studi yang mana salah satu tujuannya 

adalah untuk membuktikan apakah kesuksesan dari suatu unit bisnis dapat 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan baik yang besar maupun kecil. Penelitian ini 

dilakukan dari tahun 2002 sampai dengan 2010. Melalui uji statistik ini maka 

hasil yang didapat membuktikan bahwasanya rasio lancar merupakan satu-satunya 

variabel independen yang efeknya adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas 

yang pengukurannya menggunakan ROA. Sedangkan perputaran aset, ukuran 

perusahaan serta rasio utang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.  

 Niresh dan Velnampy (2014) melakukan studi terhadap perusahaan yang 

terletak di Sri Lanka untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi 

penyebab perubahan tingkat profitabilitas secara signifikan. Penelitian ini 

memperoleh data dari Colombo Stock Exchange (CSE) dari tahun 2008-2012. 

Hasil dari studi ini memberikan informasi bahwa secara signifikan ukuran 
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perusahaan mampu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.   

 Alghusin (2015) meneliti hubungan antara leverage, growth, dan ukuran 

perusahaan terhadap dependen yang  berupa profitabilitas perusahaan yang ada di 

Jordania. Penelitian ini menggunakan 25 sampel perusahaan yang diperoleh dari 

Amman Stock Exhange dari tahun 1995-2005. Studi yang Alghusin lakukan 

menyatakan bahwasanya leverage dan growth mempunyai efek yang signifikan 

terhadap profitabilitas yang menggunakan ROA sebagai pengukurannya. 

Sedangkan ukuran perusahaan dan fixed ratios memberikan efek yang tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. 

 Jariya (2013) melalui studinya bertujuan untuk membuktikan apakah 

efisiensi manajemen termasuk ke dalam salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini mengumpulkan data selama 5 periode 

(2007-2011) dari Colombo Stock Exchange untuk diuji. Dari uji data yang 

dilakukan oleh Jariya maka diperoleh informasi yang mana perputaran total aset 

serta perputaran aset tetap mempunyai pengaruh terhadap NP dan ROA secara 

signifikan. Kemudian hasil yang diperoleh juga menyatakan hasil yang tidak 

signifikan antara perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap NP 

dan ROA. 

 Jamali dan Asadi (2012) melalui studinya bertujuan mengetahui pengaruh 

antara efisiensi manajemen kinerja perusahaan yang ada di India selama 5 periode 

(2006-2010). Studi ini memberikan bukti melalui hasil uji datanya yang mana 

perputaran total aset dan kinerja perusahaan mempunyai efek yang signifikan. 
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 Nurlaela et al. (2019) mengumpulkan data perusahaan di Indonesia untuk 

dijadikan objek observasi untuk mencari tahu efek yang dapat ditimbulkan oleh  

struktur modal dan perputaran aset terhadap profitabilitas. Observasi ini dilakukan 

selama 3 periode dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Hasil dari observasi ini 

membuktikan bahwa likuiditas, struktur modal, dan perputaran total aset berkaitan 

secara signifikan terhadap ROA. 

 Warrad dan Al Omari (2015) menjadikan perusahaan di Jordania sebagai 

objek dari studinya untuk membuktikan bahwa rasio aktivitas dapat menjadi salah 

satu penyebab yang mempengaruhi perubahan tingkat profitabilitas. Penelitian ini 

mengumpulkan seluruh laporan keuangan selama 4 periode (2008-2011). Hasil 

yang diperoleh dari studi ini mendukung pernyataan yang Warrad dan Omari 

berikan bahwasanya rasio aktivitas terbagi menjadi beberapa bagian seperti 

perputaran total aset dan perputaran aset tetap dapat memberikan efek yang 

signifikan terhadap profitabilitas.  

 Singapurwaka dan El-Wahid (2011) melakukan studi untuk mengetahui 

hubungan antara leverage dan profitabilitas perusahaan yang tercatat di BEI. Studi 

ini memberikan kesimpulan yang mana equity multiplier mampu memberikan 

efek yang signifikan terhadap ROE. Perputaran total aset dan ukuran perusahaan 

mempunyai efek secara signifikan terhadap profitabilitas. Bunga bank Indonesia 

dan ROE mempunyai efek yang tidak signifikan. 

 Erick (2015) mengumpulkan data-data perusahaan yang tercatat di Nairobi 

Securities Exchange selama 7 periode (2011-2017). Dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah tingkat dari kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh salah 
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satu faktor seperti struktur aset yang dibagi menjadi dua bagian yaitu perputaran 

aset lancar dan tetap. Melalui data-data yang diuji oleh Erick maka diperoleh hasil 

yang menunjukkan adanya hubungan yang positif diantara keduanya dan 

hubungan ini terjadi secara signifikan. 

 Khidmat dan Rehman (2014) menguji 10 data perusahaan kimia yang ada 

di Pakistan selama 10 tahun (2000-2009) untuk menganalisa pengaruh yang dapat 

ditimbulkan oleh solvabilitas dan likuiditas terhadap salah satu pengukuran 

profitabilitas yaitu ROA. Khidmat et al. (2014) memberikan kesimpulan bahwa 

ada dua pengaruh yang berbeda yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

yaitu pengaruh positif yang disebabkan oleh likuiditas dan pengaruh negatif yang 

disebabkan oleh solvabilitas.  

 Ombworo (2014) melakukan studi dengan menggunakan data-data 

sekunder perusahaan yang terletak di Kenya dengan mayoritas dari Nairobi mulai 

dari yang berskala kecil hingga menengah. Studi yang menguji pengaruh antara 

likuiditas dan profitabilitas menunjukkan hasil adanya efek yang positif diantara 

kedua variabel tersebut dan pengaruhnya juga signifikan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen  

2.3.1  Pengaruh Arus Kas Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

 Kieso et al. (2011) menjabarkan laporan arus kas sebagai suatu wadah 

yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya seperti penerimaan serta 

pengeluaran kas selama periode tertentu. Laporan arus kas diklasifikasikan ke 
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dalam 3 komponen yaitu arus kas operasi, investasi, serta pendanaan (Skousen, 

2009). Menurut Khan (2017) melalui penelitiannya yang dilakukan di India, hasil 

yang diperoleh dari setiap komponen arus kas tidak selalu sama. Seperti yang 

tertera di dalam studinya yang mana terdapat efek positif yang ditimbulkan dari 

komponen operasi serta investasi, sedangkan komponen pendanaan berpengaruh 

negatif.    

2.3.1.1 Arus Kas Operasi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap  

            Profitabilitas Perusahaan 

 Menurut Amah et al. (2016) salah satu komponen arus kas yaitu operasi 

dapat diperoleh dari kegiatan normal suatu perusahaan. Pada umumnya arus kas 

ini terjadi secara rutin dan berulang. Arus kas operasi dianggap sangat penting, 

oleh karena itu setiap perusahaan harus mampu menghasilkan arus kas yang 

positif dari kegiatan operasinya dalam jangka panjang agar tetap layak. 

 Amah et al. (2016) menjadikan perusahaan yang ada di Nigeria sebagai 

objek studinya untuk mencari tahu tentang pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh 

arus kas operasi. Hasil dari uji data yang dilakukannya dengan menggunakan data 

selama 9 periode (2005-2013) menunjukkan bahwa terdapat efek yang positif 

diantara kedua variabel yang diteliti dan hasilnya signifikan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kegiatan operasi maka laba 

perusahaan juga akan mengalami peningkatan karena dampak yang ditimbulkan 

adalah dampak positif. Hasil dari studi yang Amah lakukan sesuai dengan hasil 

studi yang dilakukan oleh  (Nwakaego et al., 2015). 
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2.3.1.2Arus Kas Investasi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap  

           Profitabilitas Perusahaan  

 Arus kas terkait dengan kegiatan investasi mencerminkan bagaimana suatu 

perusahaan menggunakan kas perusahaan untuk menyediakan securities. Kegiatan 

investasi merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang sertas aset 

lainnya yang tidak tergolong ke dalam investasi yang bersifat likuid (Alslehat & 

Al-Nimer, 2017). Hubungan antara salah satu komponen arus kas yaitu investasi 

dan profitabilitas perusahaan adalah signifikan dan efek yang ditimbulkan bersifat 

positif. Karena apabila arus kas dari kegiatan investasi menunjukkan efek yang 

negatif maka hal ini mengindikasikan adanya efisiensi yang buruk di dalam 

kebijakan investasinya.  

 Kurangnya pengeluaran dalam kegiatan investasi dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan (Alslehat & Al-Nimer, 2017). Pernyataan yang dijabarkan 

diatas didukung oleh hasil observasi yang dilakukan oleh Alslehat dan Al-Nimer 

pada perusahaan asuransi di Jordania yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang cukup kuat antara arus kas investasi dan profitabilitas perusahaan.  

2.3.1.3 Arus Kas Pendanaan Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap  

            Profitabilitas Perusahaan 

 Komponen ketiga dari arus kas yaitu pendanaan menjadi gambaran bagi 

perusahaan dalam memperoleh uang tunai dan digunakan untuk membeli 

kebutuhan yang diperlukan dalam usahanya. Arus kas masuk dari kegiatan ini 

adalah dengan melakukan pinjaman uang ataupun dengan memperoleh investasi 

baru. Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan ini adalah dengan membayar 
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pinjaman tersebut serta membayar dividen kepada para pemegang saham (Stice et 

al., 2017). 

 Pengaruh yang ditimbulkan dari arus kas pendanaan terhadap profitabilitas 

adalah signifikan negatif. Soet, Muturi, dan Oluoch (2018) menjadikan 

perusahaan reksadana sebagai objek untuk diteliti, untuk mengetahui pengaruh 

yang ditimbulkan dari arus kas pendanaan terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh hasil yang signifikan diantara keduanya dan efek 

yang ditimbulkan bersifat negatif.  

 

2.3.2  Leverage Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap Profitabilitas  

            Perusahaan 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu profitabilitas dinilai dapat 

dipengaruhi oleh salah satu faktor utama yang dianggap penting yaitu leverage. 

Melalui rasio ini maka dapat diketahui sejauh mana perusahaan memanfaatkan 

pinjaman uang untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengukurannya dengan 

membagi nilai total utang dengan nilai total aset. Tingginya tingkat leverage 

menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan akan mengalami dampak yang 

buruk (Ahmad, Salman, & Shamsi, 2015).  

Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan mengalami berbagai 

masalah salah satunya yaitu tidak mampu membayar utang maupun biaya bunga 

pada saat jatuh tempo. Akibatnya potensi kebangkrutan yang akan dialami oleh 

perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya rendahnya 

tingkat leverage menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat utang 
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yang rendah sehingga potensi kebangkrutan perusahaan juga semakin kecil dan 

perusahaan tersebut dapat terus beroperasi (Alkhatib, 2012),  

Pernyataan tersebut didukung oleh pengamatan yang Ahmad et al. (2015) 

lakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di Pakistan. Hasil uji 

statistik dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan adanya efek negatif yang 

ditimbulkan oleh leverage secara signifikan terhadap profitabilitas di sektor 

manufaktur semen Pakistan. Ahmad et al. (2015) menyimpulkan bahwa efek dari 

leverage dan profitabilitas bersifat berbanding terbalik. Maksudnya adalah 

semakin tinggi tingkat leverage yang dimiliki oleh perusahaan maka profitabilitas 

perusahaan tersebut akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya semakin rendah 

tingkat leverage yang dimiliki oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan 

tersebut akan semakin tinggi.  

 

2.3.3  Likuiditas Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Profitabilitas  

            Perusahaan 

 Likuiditas dianggap memiliki peran maupun fungsi yang amat penting 

dalam hal menentukan tingkat efektivitas suatu perusahaan. Berdasarkan alasan 

ini maka setiap perusahaan harus mampu mempertahankan keseimbangan rasio 

likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Khan & Ali, 2016). 

Dalam suatu bisnis tidak ada perusahaan yang bisa bertahan tanpa likuiditas. 

Perusahaan akan dianggap sakit apabila tidak mampu menghasilkan laba, begitu 

pula dengan perusahaan yang tidak mempunyai likuiditas maka akan berakibat 

pada terjadinya kebangkrutan.  
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Rasio likuiditas dinilai harus memiliki nilai yang seimbang, dengan kata 

lain tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Likuiditas yang berlebihan dapat 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai akumulasi dana yang 

menganggur, sehingga perusahaan tersebut dinilai tidak mampu menghasilkan 

laba (Ehiedu & Chukwunweike, 2014). Tetapi terdapat perbedaan mengenai apa 

yang dijabarkan oleh Ehiedu dan Chukwunweike (2014) dan mengenai hasil studi 

yang dilakukan oleh (Ibrahim & Aqeel, 2017).   

 Ibrahim dan Aqeel (2017) melalui observasinya memperoleh hasil yang 

signifikan dan bersifat positif antara dua variabel yaitu likuiditas dan 

profitabilitas. Hasil penelitiannya tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan 

perusahaan sangat tinggi dalam memenuhi pembayaran utang jangka pendeknya. 

Perusahaan yang memiliki aset lancar yang tinggi juga mencerminkan 

kemampuannya dalam melunasi kewajiban jangka panjang, sehingga menandakan 

bahwa perusahaan tersebut sangat likuid. Adanya pengaruh yang signifikan 

mengisyaratkan para investor bahwasanya mereka akan memperoleh profitabilitas 

yang lebih tinggi dari sebelumnya, apabila tingkat pelunasan kewajiban jangka 

pendek perusahaan tersebut juga semakin tinggi. 

2.3.4  Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap   

            Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas merupakan variabel yang nilainya dianggap dapat 

dipengaruhi oleh salah satu faktor penting yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan 

dari beberapa penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya 

ukuran perusahaan maka profitabilitas perusahaan juga akan mengalami 

                  Universitas Internasional Batam 

 

Ilma Yunida, Analisis Pengaruh Arus Kas, Leverage, dan Struktur Aset Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019  
UIB Repository©2019



26 

 

peningkatan. Menurut Hardiwck dan Adams (2002) hal ini dapat terjadi 

dikarenakan perusahaan dengan tingkat ukuran yang lebih besar mampu 

memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi, yang berkaitan dengan biaya 

operasi serta inovasi. Perusahaan dengan skala yang besar mencerminkan 

bahwasanya terdapat beragam kegiatan di dalam perusahaan tersebut yang 

memungkinkan perusahaan untuk dapat memantau terjadinya perubahan pasar dan 

tingginya tingkat resiko (Hardiwck & Adams, 2002). Oleh karena itu profitabilitas 

perusahaan dinilai dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu ukuran 

perusahaan yang mana pengaruh yang ditimbulkan bersifat positif dan juga 

signifikan.  

Studi yang dilakukan oleh Pervan dan Visic (2012) mendukung 

pernyataan diatas. Data yang digunakan dapat diakses dari situs resmi Badan 

Keuangan Kroasi dan juga database Amadeus dari tahun 2002-2010. Hasil uji data 

statistik dari studi yang Pervan dan Visic lakukan menyatakan adanya efek positif 

yang ukuran perusahaan timbulkan terhadap profitabilitas dan pengaruhnya adalah 

signifikan, walaupun hubungannya tidak terlalu kuat. Ada beberapa alasan yang 

terkait dengan hasil tersebut yaitu karena adanya kekuatan pasar yang mereka 

miliki, perusahaan dengan skala yang besar dapat memberikan harga yang lebih 

mahal atau tinggi, sehingga perusahaan tersebut mampu memperoleh keuntungan 

yang lebih besar. Selain itu besarnya keuntungan yang diperoleh juga dihasilkan 

dari kegiatan ekonomi dan adanya kekuatan negosiasi yang memberikan efek 

pada kondisi pendanaan yang semakin baik (Pervan & Visic, 2012). 
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Pemanfaatan aset akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Sebaliknya perusahaan yang memiliki utang lebih besar menjadi salah satu alasan 

rendahnya tingkat profitabilitas (Pervan & Visic, 2012). Alasan dibalik lemahnya 

hubungan antara kedua variabel ini adalah karena adanya pemisahan kepemilikan 

dari manajemen di suatu perusahaan modern yang mengalihkan fokus manajer 

dari maksimalisasi laba ke maksimalisasi utilitas manajerial (Niresh & Velnampy, 

2014). Seiring dengan tidak fleksibelnya struktur organisasi dan teknologi yang 

digunakan maka terjadi perubahan dalam strategi perusahaan yaitu perusahaan 

lebih fokus tentang bagaimana bertahan selama terjadiya krisis ekonomi global 

dibandingkan dengan meningkatkan profitabilitas.  

 

2.3.5  Pengaruh Struktur Aset Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Menurut Schmidt di dalam Erick (2018) struktur aset terdiri dari 2 

komposisi yaitu aset tetap dan aset lancar. Schmidt berpendapat bahwa 

kemampuan dalam berorganisasi dapat ditentukan dari aset yang dimiliki, untuk 

memenuhi kewajiban maupun untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur aset 

memiliki suatu tujuan yaitu untuk menghasilkan uang tunai yang nantinya akan 

digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Uang yang diperoleh tersebut 

digunakan sebagai laba ditahan yang diinvestasikan kembali untuk 

memaksimalkan capital gain dan digunakan sebagai dividen bagi para pemegang 

saham. Dengan demikian struktur aset dapat diukur dengan menggunakan analisis 

keuangan seperti perputaran total aset, perputaran aset lancar, dan perputaran aset 

tetap menurut Schmidt di dalam (Erick, 2018). 
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2.3.5.1 Perputaran Total Aset Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap  

            Profitabilitas Perusahaan 

Salah satu sumber dana dari suatu bisinis dapat diperoleh melalui investasi 

yang dilakukan oleh para investor. Akan digunakan untuk menghasilkan 

penjualan dan memperoleh keuntungan. Jumlah penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan akan semakin besar apabila perusahaan tersebut memiliki manajemen 

yang semakin baik. Perputaran total aset merupakan rasio yang menunjukkan 

kecepatan dalam mengkonversi aset menjadi penjualan, yang kemudian dapat 

mempengaruhi penurunan beban bunga dan meningkatkan profitabilitas 

(Vijayakumar, 2012).  

Semakin tinggi angka rasio perputaran total aset yang diperoleh maka 

semakin baik, hal ini menunjukkan banyaknya penjualan yang dilakukan dan 

perusahaan menggunakan asetnya dengan sangat efisien (L. Warrad & Al Omari, 

2015). Enekwe dan Innocent (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan antara analisis rasio keuangan terhadap profitabilitas perusahaan yang 

ada di Nigeria. Salah satu variable independen yang digunakan adalah perputaran 

total aset. Studi  yang Enekwe dan Innocent lakukan mengindikasikan adanya 

pengaruh yang positif signifikan antara kedua variabel tersebut. 

 

2.3.5.2 Perputaran Aset Lancar Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap  

            Profitabilitas Perusahaan 

Perputaran aset lancar merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset lancarnya untuk 
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menghasilkan pendapatan dan juga untuk menunjukkan produktivitas aset lancar 

perusahaan tersebut (Ray, 2011). Menurut Balqis di dalam Arimbawa dan Badera 

(2018) dilihat berdasarkan segi maturitas, aset lancar dibagi ke dalam dua kategori 

yaitu investasi yang bersifat permanen dan sementara. Jangka waktu yang dimiliki 

oleh investasi yang bersifat permanen akan lebih panjang dibandingkan dengan 

investasi yang bersifat sementara yaitu lebih dari satu tahun.  

Kedua aset lancar tersebut dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. 

Sehingga apabila aset lancar mengalami perputaran yang berkesinambungan maka 

perusahaan akan memperoleh dampak terhadap pencapaian laba. Oleh karena itu 

perputaran aset lancar dianggap dapat memberikan dampak yang signifikan positif 

terhadap profitabilitas menurut Balqis di dalam (Arimbawa & Badera, 2018). 

Erick (2018) melakukan studi dengan menggunakan data-data dari perusahaan 

yang tercatat di NSE sebagai objeknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erick 

menunjukkan bahwa perputaran aset lancar memberikan dampak secara signifikan 

positif. 

 

2.3.5.3 Perputaran Aset Tetap Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap  

Profitabilitas Perusahaan 

Menurut Vijayakumar (2012) aset tetap merupakan bagian integral dari 

total aset yang berperan dominan dalam hal mempercepat penjualan dan 

menambah laba. Dikatakan demikian karena tingginya perputaran dari aset tetap 

dapat menahan perusahaan untuk melakukan peminjaman dana yang digunakan 
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untuk membiayai aset tetap, dan dapat mengurangi beban bunga. Rasio dengan 

nilai yang tinggi menunjukkan kondisi yang bagus begitu pula sebaliknya.   

Semakin rendahnya nilai dari rasio perputaran menandakan bahwa telah 

terjadi investasi yang berlebihan di dalam aset tetap dan dianggap kurang baik 

bagi kondisi perusahaan. Erick (2018) melakukan studi dengan menggunakan 

data-data dari perusahaan yang tercatat di NSE sebagai objeknya. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Erick menunjukkan bahwa perputaran aset tetap memberikan 

dampak secara signifikan dan bersifat positif terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 Gambaran Model penelitian yang akan dilakukan saat ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. Penelitian ini memiliki variabel dependen berupa profitabilitas, 

yang pengukurannya menggunakan indikator ROA dan ROE. Kemudian variabel 

independennya terdiri dari arus kas, leverage, dan struktur aset. Variabel 

independen dan variabel dependen yang akan diteliti merupakan replika penelitian 

yang dilakukan oleh (Nwakaego et al., 2015). 

Penelitian yang akan dilakukan saat ini juga memiliki penambahan dalam 

variabel independen yaitu leverage yang diteliti oleh Mohamed (2016), dan juga 

struktur aset yang diteliti oleh (Ani, 2014). Berikut ini merupakan gambaran 

model penelitian yang akan diteliti: 
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 2.4.2   Perumusan Hipotesis 

 Berikut ini merupakan perumusan hipotesis berdasarkan dari uraian 

kerangka teoritis dan model yang telah tertera seperti diatas: 

H1 : Arus kas operasi berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

Profitabilitas 
 

ROA 
ROE 

Arus Kas Investasi 

Arus Kas Pendanaan 

Leverage 

Likuiditas 

Ukuran Perusahaan 

Perputaran Total Aset 

Perputaran Aset Lancar 

Arus Kas Operasi 

Perputaran Aset Tetap 
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H2 : Arus kas investasi berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

H3 : Arus kas pendanaan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas 

H4 : Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas 

H5 : Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

H7 : Perputaran total aset berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

H8 : Perputaran aset lancar berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

H9 : Perputaran aset tetap berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 
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