
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

 Terdapat kebutuhan untuk mempelajari peran penting pengelolaan modal 

kerja dalam proses untuk menghasilkan profitabilitas (Narware, 2004). Pengelolaan 

modal kerja berpengaruh terhadap likuiditas serta terhadap profitabilitas perusahaan 

(Raheman & Nars, 2007). Modal kerja sangatlah penting bagi sebuah perusahaan 

dalam operasi sehari-hari, modal kerja bagaikan darah untuk kelangsungan hidup 

sebuah perusahaan (Chakraborty, 2008). Pengelolaan modal kerja bertujuan untuk 

mempertahankan keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas pada saat 

perusahaan melakukan operasi sehari-hari (Falope & Ajilore, 2009). Profitabilitas 

suatu perusahaan ditentukan terutama oleh cara pengelolaan modal kerja. Pengelolaan 

modal kerja yang efisien cenderung memberikan hasil yang signifikan bagi 

perusahaan dan juga dapat membantu mencegah masalah yang berbahaya yang 

diabaikan oleh perushaan (Christopher & Kamalavalli, 2009). 

 Pengelolaan modal kerja merupakan salah satu faktor penentu penting dari 

nilai pasar perusahaan karena langsung mempengaruhi profitabilitas dan pengelolaan 

modal kerja juga sangat penting dari sudut keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus membuat keseimbangan yang baik antara profitabilitas dan risiko 

ketika keduanya mempengaruhi modal kerja (Karaduman et al., 2010). Kesuksesan 

dari setiap organisasi bisnis, aktiva lancar dan aktiva tetap memiliki peranan yang 

sangat penting. Pengelolaan modal kerja yang tepat dan benar sangat diperlukan oleh 
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sebuah perusahaan karena memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas 

perusahaan. Mendapatkan pegangan yang tepat pada siklus modal kerja adalah hal 

yang sangat penting bagi perusahaan. Pengelolaan modal kerja merupakan isu utama 

bagi kelangsungan hidup dan keberlanjutan setiap perusahaan (Rajesh & Reddy, 

2011). Menurut Alipour (2011), pengelolaan modal kerja berpengaruh besar terhadap 

profitabilitas perusahaan yang akan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

 Manajemen modal kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan 

dalam perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat mempertahankan tingkat modal 

kerja yang memuaskan maka kemungkinan perusahaan akan berada dalam keadaan 

insolvent (tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo). 

Aktiva lancar harus cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sehingga 

menggambarkan tingkat keamanan (margin of safety) yang memuaskan. 

 Roselyn, John, Jared, dan Victor (2012) menganalisis tentang pengaruh 

manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Nairobi Securities Exchange (NSE) pada periode 2006-2010. Modal kerja yang 

digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah Average Collection Periode 

(ACP), Inventory Holding Periode (IHP), Average Payment Periode (APP), Cash 

Conversion Cycle (CCC), Leverage Ratio (LEV), Age of the Firm (AGE), Current 

Ratio (CR), dan Log of Sales (LOS) sebagai variabel independen terhadap terhadap 

variabel dependen yaitu Net Operating Profit.  
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 Gambar 2.1 
Working capital management and profitability of manufacturing firms listed at the 

Nairobi stock exchange. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Sumber: Roselyn et al (2012). 

Singh dan Pandey (2008) menganalisis pengaruh pengelolaan modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan Hindalco Industries Limited dengan 

menggunakan laporan keuangan perusahaan pada periode 1999-2007. Variabel 

independen yang digunakan dalam analisis tersebut adalah rasio lancar, rasio cepat, 

rasio modal kerja, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio 

modal kerja dibagi total aktiva. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah 

profitabilitas. 

Penelitian pengaruh pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas juga 

dilakukan oleh Chakraborty (2008). Penelitian tersebut menggunakan data sampel 

dari Indian Pharmaceutical Industry. Variabel independen yang digunakan untuk 
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memprediksi profitabilitas adalah rasio lancar, rasio perputaran persediaan, dan rasio 

perputaran utang. Sedangkan profitabilitas sendiri dijadikan variabel dependen. 

 Ray (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja terhadap 

profitabilitas dengan data sampel perusahaan yang terdapat di negara India pada 

tahun 1997-2010. Modal kerja yang digunakan untuk memprediksi profitabilitas 

adalah Account Receivable (AR), Account Payable (AP), Cash Conversion Cycle 

(CCC), Current Ratio (CR), Leverage (LEV), Inventory (INVT), Firm Size (LnS) 

sebagai variabel independen. Sedangkan Net Operating Profit sebagai variabel 

dependen. 

Gambar 2.2 
Evaluating the impact of working capital management components on corporate 

profitability : evidence from India manufacturing firm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Sumber: Ray (2012). 
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 Karaduman et al. (2010) meneliti tentang efek pengelolaan modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock 

Exchange. Data sampel yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah data periode 

2005-2008. Modal kerja yang digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah 

piutang, persediaan, hutang, dan siklus konversi kas sebagai variabel independen. 

Sedangkan profitabilitas sebagai variabel dependen. 

 Mathuva (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh modal kerja 

terhadap profitabilitas yang menggunakan sampel data dari Nairobi Stock Exchange 

pada periode 1993-2008. Modal kerja yang digunakan untuk memprediksi 

profitabilitas adalah Average Collection Period (ACP), Inventory Conversion Period 

(ICP), Average Paypent Period (APP), Firm Sise (CS), Leverage (LEV), Growth Rate 

(Growth), Age of Firm (AGE), Cash Conversion Cycle (CCC), Fixed Financial 

Assets Ratio (FFAR), Variability. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Net Operating Profit. 
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Gambar 2.3 
The influence of working capital management components on corporate profitability : 

a survey on Kenyan Listed Firms. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

  

  

 

 

 

Sumber: Mathuva (2010). 

 Dong dan Su (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh antara 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas pada negara Vietnam. Penelitian ini 

menggunakan data sampel perusahaan yang terdaftar di Vietnam Stock Exchange 

pada periode 2006-2008. Variabel independen yang digunakan untuk penelitian 

tersebut adalah siklus konversi kas, piutang, dan persediaan. Untuk variabel dependen 

dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas. 
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Erasmus dan Pierre (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh antara 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menggunakan siklus perdagangan, rasio lancar dan rasio utang sebagai variabel 

independen untuk memprediksi profitabilitas yang dijadikan sebagai variabel 

dependen. 

 Mohamad dan Saad (2010) menganalisis tentang pengaruh pengelolaan modal 

kerja terhadap nilai pasar dan profitabilitas perusahaan yang terdapat di negara 

Malaysia. Penelitian ini menggunakan data sampel sebanyak 172 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Malaysia untuk periode 2003-2007. Variabel independen yang 

digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah Cash Conversion Cycle (CCC), 

Current Ratio (CR), Current Asset to Total Asset Ratio (CATAR), Cuurent Liabilities 

to Total Asset Ratio (CLTAR), dan Debt to Asset Ratio (DTAR). Sedangkan Return 

On Investment dijadikan sebagai variabel dependen. 

 Abu-Tapanjeh (2006) melakukan penelitian hubungan struktur perusahaan dan 

profitabilitas. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan 

Jordanian industrial yang terdaftar pada Amman Stock Exchange periode 1995-2004. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Firm Size, Firm Age, 

Debt Ratio (DR), dan Ownership Structure. Variabel dependen yang digunakan 

adalah Return On Investment. 
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Gambar 2.4 
An empirical study of firm structure and profitability relationship : the case of Jordan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Abu-Tapanjeh (2006)   
 

Haq et al. (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh antara 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menggunakan data sampel dari perusahaan yang terdapat di negara Pakistan. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah rasio lancar, rasio cepat, 

rasio aktiva lancar dibagi total aktiva, rasio aktiva lancar dibagi total penjualan, rasio 

perputaran kas, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran hutang, dan rasio 

perputaran kreditur. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah Return On Investment. 

 Hayajneh dan Yassine (2011) melakukan penelitian terhadap dampak dari 
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Sedangkan profitabilitas dijadikan variabel dependen dalam penelitian ini. 
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digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio 

cepat sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah Return 

On Investment. 

 Alipour (2011) juga melakukan penelitian terhadap pengelolaan modal kerja 

dan profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian tersebut menggunakan data sampel 

dari Tehran Stock Exchange untuk periode 2001-2006. Variabel independen yang 

digunakan adalah siklus konversi kas, periode pengumpulan piutang, rasio perputaran 

persediaan, dan periode pembayaran hutang. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian tersebut adalah profitabilitas. 

 Christopher dan Kamalavalli (2009) melakukan penelitian tentang sensitivitas 

profitabilitas terhadap pengelolaan modal kerja di rumah sakit India. Data sampel 

yang diambil hanya 14 rumah sakit dari seluruh rumah sakit yang terdapat di negara 

India untuk periode 1996-2006. Current Rasio (CR), Quick Ratio (QR), Inventory 

Turnover Ratio (ITR), Debtors Turnover Ratio (DTR), Working Capital Turnover 

Ratio (WCTR), Cash Turnover Ratio (CTR), Current Assets to Total Asset (CATA), 

Current Assets to Operating Income (CAOI), Comprehensive Liquidity Index (CLI), 

Net Liuid Balance (NLB), Leverage (LEV), Growth Rate (GR), Size sebagai variabel 

independen. Sedangkan Return On Investment dijadikan variabel dependen. 
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Gambar 2.5 

Sensitivity of profitability to working capital management in Indian corporate 
hospitals. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Christopher dan Kamalavalli (2009) 

 Bhunia dan Das (2012) menganalisis tentang afiliasi antara pengelolaan modal 

kerja terhadap profitabilitas. Dalam penelitian tersebut, variabel independen yang 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen adalah rasio lancar, rasio posisi kas, 

rasio ekuitas utang, dan siklus modal kerja. Sedangkan profitabilitas adalah variabel 

dependen dalam penelitian tersebut. 
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Napompech (2012) menganalisis tentang pengaruh pengelolaan modal kerja 

terhadap profitabilitas. Data sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

data perusahaan yang terdapat di negara Thailand. Modal kerja yang digunakan untuk 

memprediksi profitabilitas adalah rasio perputaran persediaan, periode pengumpulan 

piutang, siklus konversi kas, rasio keuangan aset tetap, dan periode penangguhan 

hutang sebagai variabel independen terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen. 

 Farzinfar dan Arani (2012) melakukan analisis tentang penilaian pengaruh 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut menggunakan 

data sampel yang diambil dari Tehran Stock Exchange. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah periode pengumpulan piutang, persediaan, 

periode pembayaran hutang, dan siklus konversi kas. Sedangkan variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas. 

 Akinleye, Afolabi, dan Olowoniyi (2012) mengalisis tentang pengaruh 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas. Data sampel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah data yang terdapat di negara Pakistan. Modal kerja yang 

digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah rasio perputaran persediaan, rasio 

pengumpulan utang, periode pembayaran kreditur, rasio lancar, rasio cepat, dan siklus 

konversi kas sebagai variabel independen terhadap profitabilitas sebagai variabel 

dependen. 

 Ahmadpour, Zare, dan Rostami (2012) melakukan penelitian tentang 

pengelolaan modal kerja dan kinerja perusahaan. Data sampel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut menggunakan data dari Tehran Stock Exchange. Dalam penelitian 

tersebut menggunakan periode pengumpulan piutang, rasio perputaran persediaan, 
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periode pembayaran hutang, dan siklus konversi kas sebagai variabel independen. 

Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas. 

 Ani, Okwo dan Ugwunta (2013) juga melakukan penelitian pengaruh modal 

kerja terhadap profitabilitas pada Top Five Beer Breery Firm’s. Modal kerja yang 

digunakan untuk memprediksi profitabilitas adalah siklus konversi kas, tingkat 

pertumbuhan penjualan, rasio lancar, dan rasio hutang sebagai variabel independen 

terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen. 

Pouraghajan dan Emamgholipourarchi (2012) menganalisis tentang pengaruh 

pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan dan evaluasi pasar. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Cash 

Conversion Cycle (CCC), Current Assets to Current Liabilities Ratio (CACLR), 

Current Asset to Total Assets Ratio (CATAR), Current Liabilities to Total Assets Ratio 

(CLTAR), dan Total Debt to Total Assets Ratio (DTAR). Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Return On Investment. 
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Gambar 2.6 
Impact of working capital management on profitanility and market evaluation : 

evidence from Tehran stock exchange. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Sumber: Pouraghajan dan Emamgholipourarchi (2012).  

2.2 Profitabilitas. 

  Menurut Sutrisno (2002), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 
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 Profitabilitas suatu perusahaan ditentukan terutama oleh cara pengelolaan 

modal kerja. Pengelolaan modal kerja yang efisien cenderung memberikan hasil yang 

signifikan bagi perusahaan dan juga dapat membantu mencegah masalah yang 

berbahaya yang diabaikan oleh perusahaan (Christopher & Kamalavalli, 2009). 

Profitabilitas sudah pasti adalah unsur penting bagi perusahaan, karena adanya profit 

dapat memperlancar operasional perusahaan dan mempertahankan kelangsungan 

perusahaan untuk masa sekarang sampai kedepannya. 
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 Profitabilitas umumnya diperoleh dari penjualan perusahaan, tetapi penjualan 

yang banyak tidak pasti akan meningkatkan profitabilitas perusahaan jika penagihan 

piutang tertunda lama dan perusahaan sendiri juga mengutang dalam jumlah yang 

besar. Maka pengendalian keuangan perusahaan agar menjadi likuid juga harus 

diperhatikan perusahaan agar dapat mencapai profitabilitas yang maksimal. 

Menurut Sawir (2008) pengukuran profitabilitass terdiri dari Gross Profit 

Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Return On 

Investment (ROI), Earning Power (EP). Dalam penelitian ini profitabilitas di ukur 

dengan menggunakan Return on Investment dan Net Operating Profit.  

2.3 Pengaruh antar variabel 

2.3.1  Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas 

Leverage pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonedia  memiliki 

pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti 

David M. Mathuva (2010), Osundina Jacob. (2014). Sedangkan, hasil penelitian 

menurut Roseslyn Gakure, John Kiprotich, Jared Abongo Onyago dan Victor Keraro 

(2012), menyatakan terdapat pengaruh signifikan positif antara leverage terhadap net 

operating profit perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Firm Age terhadap Profitabilitas 

 Menurut Roselyn, John Kiprotich, Jared Abongo, dan Victor keraro (2012) 

yang meneliti tentang Firm Age terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan. Firm age yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki pengaruh signifikan positif terhadap net 
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operating profit perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian 

yang di teliti oleh Mathuva (2010) dan Roseslyn Gakure, John Kiprotich, Jared 

Abongo Onyago dan Victor Keraro (2012). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

umur perusahaan akan mempengaruhi operasional perusahaan. bahwa lebih tua 

perusahaan, yang organisasi akan lebih stabil di alam. Perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih maju karena pengalaman bisnis yang lebih. 

2.3.3 Pengaruh Current Rasio terhadap Profitabilitas 

 Menurut Ray (2012) yang meneliti tentang rasio lancar terhadap profitabilitas 

menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Raheman dan Nasr (2007), 

Chakraborty (2008), Christopher dan Kamalavalli (2009), dan Erasmus dan Pierre 

(2010) menyatakan bahwa perusahaan harus mempertahankan aktiva lancar yang 

optimal untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk memenuhi jatuh temponya hutang 

jangka pendek, jika tidak, profitabilitas akan berkurang drastis. 

 Menurut Ani, Okwo, dan Ugwunta (2013) yang meniliti tentang rasio lancar 

terhadap profitabilitas menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian tersbut konsisten dengan Signh 

dan Pandey (2008), Haq et al. (2011), Hayajneh dan Yassine (2011), Gakure et al. 

(2012), dan Akinleye, Afolabi, dan Olowoyini (2012) menemukan bahwa rasio lancar 

berfluktuasi rendah dan perusahaan mempertahankan rasio lancar di atas standar 

sehingga memiliki keuntungan yang sangat memuaskan bagi perusahaan. 

 Bhunia dan Das (2012) juga melakukan penelitian rasio lancar terhadap 

profitabilitas menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
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perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rajesh dan Reddy (2011), dan Saleem dan Rehman (2011). 

2.3.4 Pengaruh Cash Conversation Cycle terhadap Profitabilitas 

Menurut Ani, Okwo, dan Ugwunta (2013) siklus konversi kas mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut konsisten dengan Karaduman et al. (2010), Singh (2011), dan Owolabi dan 

Alu (2012) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan harus fokus pada pengelolaan 

modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas dan mempertimbangkan isu siklus 

konversi kas yang berasal dari hutang, piutang, dan persediaan. 

 Pouraghajan dan Emamghoulipourachi (2012) melakukan penelitian terhadap 

siklus konversi kas dan menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Raheman dan Nasr 

(2007), Falope dan Ajilore (2009), Nabonee dan AlHajjar (2009), Charitou, Elfani, 

dan Lois (2010), Dong dan Su (2010), Raheman et al. (2010), Mathuva (2010), 

Mohamad dan Saad (2010), Alipor (2011), Gakure et al. (2012), Ray (2012), 

Napompech (2012), Farzinfar dan Arani (2012), Akinleye, Afolabi, dan Olowoyini 

(2012), dan Ahmadpour, Zare, dan Rostami (2012). Sedangkan Samiloglu dan 

Demirgunes (2008) menyatakan bahwa siklus konversi kas tidak berpengaruh atau 

tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh Ownership Structure terhadap Profitabilitas 

 Menurut Dr. A. M. Abu-Tapanjeh (2006) Ownership structure mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan karena semakin 

tingginya kepemilikan publik, maka agency cost semakin turun, sehingga nilai 
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perusahaan semakin naik. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan tidak bertindak dalam kepentingan 

terbaik pemegang saham untuk melindungi dari risiko dan pergi untuk investasi yang 

menguntungkan. 

2.3.6 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas 

 Menurut Dr. A. M. Abu-Tapanjeh (2006) Firm Size mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas perusahaan karena semakin tinggi nya total 

asset dalam sebuah perusahaan bisa menutupi utang yang dimiliki perusahaan, 

sehingga laba yang dihasilkan juga semakin naik. Beberapa studi mendalilkan hasil 

negatif sementara beberapa penelitian telah bukti yang mendukung gagasan positif. 

(Amato & Wilder, 2006) disampaikan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan 

profitabilitas mungkin positif untuk beberapa rentang ukuran perusahaan dan negatif 

bagi orang lain. Sekali lagi, jika ukuran mencapai batas, ekspansi tambahan dari 

ukuran perusahaan dapat terpisah dari kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara ukuran perusahaan dan profitabilitas dapat menjadi negatif melampaui ukuran 

perusahaan batas. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Pada penelitian ini akan memiliki perbedaan dengan penelitian Roselyn et al 

(2012), Abu-Tapanjeh (2006), Pouraghajan dan Emamgholipourarchi (2012), 

Christopher dan Kamalavalli (2009). Maka, model penelitian yang akan diuji adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.7 
Model pengaruh Leverage, Growth Size, Current Ratio, Cash Conversion Cycle, 
Ownerhip Structure terhadap profitabilitas (Net Operating Profit dan Return On 

Investment). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 Sumber: Model penelitian (2014).  

Berdasarkan kerangka hipotesis yang telah dibuat, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

H1: Leverage mempengaruh signifikan positif terhadap Net operating Profit. 

H2: Firm Age  mempengaruh signifikan positif terhapap Net Operating Profit. 

H3: Current Ratio mempengaruh signifikan positif terhadap Net Operating Profit. 

H4: CCC mempengaruh tidak signifikan terhadap Net Operating Profit. 

H5: Firm Size mempengaruh signifikan positif terhadapt Net Operating Profit. 

H6: Leverage mempengaruh signifikan negatif terhadap Return On Invesment. 

H7: Firm Age mempengaruh signifikan negatif terhadap Return On Investment. 

H8: Current Ratio mempengaruhi signifikan negatif terhadap Return On invesment. 

H9: CCC mempengaruhi signifikan negatif terhadap Return On Investment. 

Leverage 

Firm Age 

Ownership Structure 

Current Ratio 

Cash Conversion Cycle 

Firm Size 

NOP 

ROI 
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H10: Ownership Stucture mempengaruhi tidak signifikan terhadap Return On 

Investment. 

H11: Firm Size mempengaruhi signifikan positif terhadap Return On Investment. 
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