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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model-model Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Aqsa (2010) mengenai neraca 

saham gabungan perusahaan di Pakistan. Dengan mengukur working capital 

management dan profitabilitas perusahaan sektor manufaktur di Pakistan. Diperiksa 

dengan menggunakan korelasi pearson analisis dan untuk mengukur efek pada 

profitabilitas mengunakan analisis regresi dengan memilih 100 perusahaan sektor 

manufaktur Pakistan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) dalam jangka waktu 

10 tahun dari 1999 sampai 2000. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari Bursa Efek Karachi (KSE) dan dari analisis neraca perusahaan saham gabungan 

oleh State Bank of Pakistan. Variabel yang digunakan adalah return on asset sebagai 

variabel dependen untuk mengukur efek manajemen modal kerja terhadap 

profitabilitas perusahaan dan average collection period, inventory turnover in days, 

average payment period dan cash conversion cycle sebagai variabel independen. 

Current ratio, firm size, dan debt ratio sebagai variabel control. Model penelitian 

Muhammad & Aqsa (2010) ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:    
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Gambar 2.1 

Model pengaruh average collection period, inventory turnover in days, average 

payment period dan cash conversion cycle terhadap return on assets  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Muhammad & Aqsa (2010). 

Rathiranee & Sankeetha (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan 

sampel dari 9 perusahaan perdagangan di Colombo bursa pada periode 2004-2009. 

Return on assets adalah variabel dependen yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas kinerja keuangan perusahaan. Dan meneliti pengaruh working capital 

management terhadap profitabilitas perusahaan dengan mengukur efisiensi 

pengelolaan modal kerja melalui cash conversion cycle. Data yang tersedia kemudian 

diteliti dengan mengunakan statistical package for social sciences (SPSS). Variabel 

independen yang digunakan adalah average collection period, average payment 

period, inventory turnover in days dan cash conversion cycle. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan memiliki manajemen modal kerja yang 

Hendry, Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015, 2016 
UIB Repository©2016



12 

 

   

 

efisien dan beberapa perusahaan tidak efisien. Model penelitian Rathiranee & 

Sankeetha (2011) dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini: 

Gambar 2.2 

Model pengaruh average collection period, average payment period, inventory 

turnover in days dan cash conversion cycle. terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rathiranee & Sankeetha  (2011). 

 Penelitian yang dilakukan Falope dan Ajilore (2009) meneliti tentang 

pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas. Sampel yang digunakan 

berupa 50 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange untuk 

tahun 1996 sampai dengan tahun 2005. Variabel dependen yang digunakan adalah 

return on assets, dan variabel independennya berupa account collection period, cash 

conversion cycle, accouny payables period dan inventory conversion cycle. Variabel 

control yang digunakan adalah firm size, sales growth, debt ratio dan annual GDP 

dalam penelitian. Model penelitian Falope dan Ajilore (2009) dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 di bawah ini: 
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Gambar 2.3 

Model pengaruh account collection period, cash conversion cycle, account payable 

period, inventory conversion cycle terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Falope dan Ajilore (2009). 

Gill, Biger dan Mathur (2010) meneliti tentang hubungan profitabilitas dan 

manajemen modal kerja pada 88 perusahaan Amerika yang terdaftar di New York 

Stock Exchange untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Variabel dependen 

yang digunakan adalah return on assets. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian adalah cash conversion cycle, inventory conversion cycle, account 

collection period dan account payables period. Adapun variabel kontrol yang 

digunakan seperti firm size, fixed financial assets ratio dan debt ratio. Model Gill et 

al. (2010) dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini: 
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Gambar 2.4 

Model pengaruh cash conversion cycle, inventory conversion cycle , account 

collection period dan account payables period terhadap return on assets  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gill et al. (2010). 

Pengelolaan modal kerja merupakan salah satu faktor penentu penting dari 

nilai pasar perusahaan karena mempengaruhi langsung profitabilitas. Oleh karena itu, 

Karaduman, Akbas, Ozsozgun & Durer (2010) melakukan penelitian mengenai modal 

kerja perusahaan yang diukur dengan variabel account receivable, account collection 

period, account payable period dan cash conversion cycle sebagai variabel 

independen, debt ratio, firm size dan sales growth sebagai variabel kontrol yang di 

gunakan perusahaan untuk mengukur return on assets perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan untuk membuat keseimbangan yang baik antara profitabilitas dan risiko 

ketika mengelola modal kerja. Model penelitian Karaduman et al. (2010) dapat dilihat 

pada Gambar 2.5 di bawah ini: 
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Gambar 2.5 

Model pengaruh account receivable, account collection period, account payable 

period dan cash conversion cycle terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Karaduman et al. (2010). 

Penelitian yang dilakukan Gusti (2014) mengunakan riset kuantitatif yaitu 

dengan mempelajari dan melihat laporan keuangan perusahaan makanan dan minum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013 serta mengunakan 

sebanyak 8 sampel perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah return 

on assets, dan variabel independennya adalah working capital turnover, cash 

turnover, inventory turnover, receivable turnover. Model penelitian Gusti (2014) 

dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini: 
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Gambar 2.6 

Model pengaruh working capital turnover, cash turnover, inventory turnover, 

receivable turnover pada return on assets 

 

 

 

 

 

Sumber: Gusti et al. (2014). 

 Alipour (2011) melakukan penilitian working capital management terhadap 

profitabilitas perusahaan, penelitian ini menjelaskan. Cash conversion cycle 

merupakan salah satu alat ukur yang penting untuk menghitung efisiensi manajemen 

modal kerja. Penelitian ini mengunakan 1063 sampel perusahaan yang terdapat di 

Pakistan dari 2628 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Teheran pada periode 2005-

2008. Dengan menggunakan analisis regresi linier dan korelasi pearson untuk 

menguji hipotesis. Variabel dependennya adalah profitability dan variabel 

independennya adalah cash conversion cycle, inventory turnover, account collection, 

account payment dan variabel kontrolnya adalah firm size, current ratio, dan 

financial asset ratio. Model penelitian Alipour (2011) dapat dilihat pada Gambar 2.7 

di bawah ini: 
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Gambar 2.7 

Model pengaruh cash conversion cycle, inventory turnover, account collection, 

account payment terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alipour (2011). 

 Maria Amelia Pais Paulo Miguel Gama (2015) melakukan penelitian 

pengaruh working capital managament terhadap profitabilitas pada perusahaan kecil 

sampai menengah di Portugis dengan mengunakan model sampel 6,063 perusahaan 

kecil dan menengah Portugis (UKM) yang mencakup periode waktu 2002 sampai 

dengan 2009. Data penelitian diperoleh dari database SABI (Iberian Neraca Analisis 

Sistem) untuk jangka waktu delapan tahun. Dan dikembangkan oleh Biro Van Dijk. 

Variabel dependen yang digunakan adalah return on assets (ROA) sebagai alat ukur 

efek working capital management terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan 

kecil dan menengah. Variabel independennya adalah number of days of inventory, 

number of days account payable, number of days account receivable, cash 

conversion cycle. Dan variabel control yang digunakan adalah firm size, sales growth, 
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debt, current assets ratio dan current liabilities. Model penelitian Maria et al. (2015) 

dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini: 

Gambar 2.8 

Model pengaruh number of days of inventory, number of days account payable, 

number of days account receivable, cash conversion cycle terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maria et al. (2015). 

Farzinfar dan Arani (2012) meneliti pentingnya working capital management 

terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan di negara Tehran dengan judul ”what 

impact has working capital management on the profitability of the pharmaceutical 

companies of Tehran stock exchange”. Dengan menggunakan analisis deskriptif 

untuk mendapatkan bukti empiris dampak working capital management terhadap 

profitabilitas perusahaan farmasi dari Bursa Efek Tehran untuk periode 2005 sampai 
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dengan 2009. Return on assets sebagai variabel dependen, account receivable period, 

inventory period, account payable period dan cash conversion cycle digunakan 

sebagai variabel independen sedangkan  firm size, financial debt ratio, fixed financial 

assets ratio sebagai variabel kontrol. Model penelitian Farzinfar dan Arani (2012) 

dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini: 

Gambar 2.9 

Model pengaruh account receivable period, inventory period, account payable period 

dan cash conversion cycle terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Farzinfar dan Arani (2012). 

Shaskia G. Soekhoe (2012) melakukan berdasarkan peneliitian “what is  the 

relationship between the working capital management components and profitability 

within Dutch (listed) firms”. Penelitian ini bertujuan untuk membangun hubungan 

antara manajemen modal kerja dan profitabilitas selama lima tahun di perusahaan 
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yang tercatat di Belanda. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan 

tahunan yang disediakan oleh perusahaan tercatat di Belanda kepada publik. Laporan 

tahunan berfokus pada lembaga keuangan seperti perbankan dan keuangan, asuransi 

dan leasing. Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan tersedia dari tahun 

2006 sampai dengan 2010 dieliminasi. Dengan mengunakan return on assets sebagai 

variabel dependennya, alasan untuk memilih return on assets sebagai variabel 

dependen adalah bahwa banyak perusahaan yang telah memperoleh assets base.  

Peneliti lain seperti Garcia dan Solano (2007), Karaduman et al. (2004), 

Padachi (2006), Enqvist (2011), Sharma dan Kurma (2011) dan masih banyak 

peneliti lainnya yang menggunakan variabel return on assets untuk menhitung 

profitabilitas perusahaan. Secara konsisten return on assets juga akan digunakan 

dalam penelitian ini sebagai variabel dependen karena sesuai laba bersih dalam 

kaitannya dengan assets base perusahaan yang mengukur sejauh mana pengembalian 

investasi yang dilakukan perusahaan return on assets. Cash conversion cycle, number 

of days account receivable, numbers of days inventory dan number of days account 

payable sebagai variabel independennya. Firm size, fixed financial assets ratio, 

financial debt ratio, real GDP dan industry sebagai variabel kontrolnya. Model 

penelitian Shaskia et al. (2012) ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 di bawah ini: 
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Gambar 2.10 

Model pengaruh cash conversion cycle, number of days account receivable, numbers 

of days inventory dan number of days account payable terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Shaskia et al. (2012). 

Jayarathne (2014) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Kolombia yang menyelidiki efek dari working capital 

management terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini berdasarkan data 

selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Variabel dependen yang digunakan 

adalah return on assets. Dan variabel indenpenden adalah account receivable period, 

inventory turnover period, account payable period dan cash conversion cycle. 

Sedangkan variabel menggunakan firm size, sales growth dan debt ratio. Model 

penelitian Jayarathne (2014) dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini: 
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Gambar 2.11 

Model pengaruh account receivable period, inventory turnover period, account 

payable period dan cash conversion cycle.terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jayarathne (2014). 

 Hakim Lyngstadaas Terje Berg (2016) melakukan penelitian di Norwegia 

dengan mengunakan data yang tidak terdaftar, non-keuangan dan nir-laba pada 

periode 2010 sampai dengan tahun 2013. Data diperoleh dari pusat Corporate 

Governance Reserach Centre (CGRC). Data ini dikembangkan oleh Norwegian 

Business School. Data berisi akuntansi dan informasi keuangan lebih dari 240.000 

perusahaan di Norwegia. Variabel dependen yang digunakan adalah return on assets. 

Numbers of days inventory, account receivable, account payable dan cash conversion 

cycle sebagai variabel independen. Firm size, sales growth, debt ratio, annual GDP 

growth, current assets ratio dan current liabilities ratio sebagai variabel kontrol. 

Model penelitian Hakim et al. (2016) dapat dilihat pada Gambar 2.12 di bawah ini: 
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Gambar 2.12 

Model pengaruh Numbers of days inventory, account receivable, account payable dan 

cash conversion cycle terhadap return on assets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hakim et al. (2016). 

 

Penelitian mengenai modal kerja perusahaaan yang dilakukan oleh Ali dan 

Hassan (2010) dengan menggunakan variabel independen cash conversion cycle, 

average collection period, average inventory turnover, average payments period. 

Dan variabel kontrol yang digunakan adalah debt ratio, financial assets ratio dan firm 

Size untuk mengukur return on assets perusahaan yang diukur dengan laba kotor 

operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer tidak dapat 

mengubah tingkat profitabilitas dengan mengadopsi salah satu kebijakan modal kerja, 
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profitabilitas perusahaan secara langsung berhubungan dengan persediaan hari dan 

hutang tetapi memiliki hubungan terbalik dengan piutang.  

Charitou (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh modal kerja pada 

kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan variabel inventory turnover, 

accounts receivable collection, account paybles, cash conversion cycle dan variabel 

kontrolnya adalah firm size, sales growth dan debt ratio perusahaan terhadap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan tingkat pengembalian aktiva 

perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa cash conversion cycle dan semua. komponen 

utama, yaitu invetory turnover, sales growth, account payables berpengaruh dengan 

profitabilitas perusahaan.  

Penelitian mengenai pengaruh antara manajemen modal kerja dan 

profitabilitas dilakukan oleh Dong dan Su (2010) dan Gill et al. (2010) dengan 

menggunakan variabel independen account receivable collection, account payables, 

inventory turnover, cash conversion cycle dan variabel kontrolnya firm size, debt 

ratio dan fixed assets ratio terhadap return on assets perusahaan. Manajemen modal 

kerja memegang peranan yang penting bagi keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

dalam bisnis karena efeknya terhadap profitabilitas perusahaan, sehingga manajer 

perlu menciptakan keuntungan bagi perusahaan dengan menangani siklus perputaran 

kas dan menjaga piutang pada tingkat yang optimal.  

2.1.1 Definisi Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel tidak bebas (terikat) yang merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu 
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variabel dependen yaitu return on assets. Return on assets (ROA) merupakan rasio 

keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan 

modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah 

perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk 

menghasilkan keuntungan. Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok 

keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas 

perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) 

yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau keuntungan yang meningkat 

merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian 

penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu perusahaan.  

2.1.2 Definisi Return on Assets 

Menurut Mardiyanto (2009) ROA adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya et al. (2003) rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin semakin besar pula  tingkat keuntungan 

yang dicapai oleh perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.  

Menurut Kasmir (2012) menyatakan bahwa rasio ROA digunakan untuk 

mengukur kekuatan aset memperoleh laba dan Menurut Syamsuddin (2001) juga 

mengemukakan bahwa return on asset merupakan kemampuan perusahaan secara 
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keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan dan dengan mengetahui ROA, barulah dapat dinilai 

apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva perusahaan tersebut 

dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Munawir (2001) 

menjelaskan bahwa profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan 

antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan 

yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu 

rentable. Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih 

penting daripada keuntungan yang besar.  

Profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang dihasilkan 

dengan menggunakan aktiva perusahaan baik aktiva tetap maupun aktiva tidak tetap 

dalam kegiatan produktifitas (Gitman, 2006). Profitabilitas adalah suatu indikasi atas 

bagaimana marjin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal rata-

rata, dan ekuitas saham menurut Greuning et al. (2005). Profitabilitas sebagai tolak 

ukur dalam menentukan alternatif pembiayaan, namun cara untuk menilai 

profitabilitas suatu perusahaan ada bermacam-macam dan tergantung pada laba dan 

aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba yang berasal dari operasi 

perusahaan atau laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri menurut Hanafi & 

Halim et al. (2003).  

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 
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menghasilkan laba atau keuntungan dengan mengunakan aktiva yang tersedia. Dalam 

mengukur suatu profitabilitas pada suatu perusahaan terdapat beberapa cara seperti 

marjin laba kotor, marjin operasional, marjin laba bersih, tingkat pengembalian aktiva, 

dan tingkat pengembalian modal. Ukuran yang banyak digunakan adalah tingkat 

pengembalian aktiva (Return on Asset). Tingkat pengembalian aktiva merupakan 

pengukuran terhadap kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam 

perusahaan. Tingkat pengembalian aktiva digunakan untuk melihat tingkat efisiensi 

operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pengembalian aktiva 

ini maka semakin baik bagi perusahaan (Syamsudin, 2004). Pengukuran profitabilitas 

selalu mengunakan aktiva, aktiva adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, sumber daya ini dapat berbentuk fisik maupun hak yang mempunyai nilai 

ekonomis, contoh aktiva adalah kas, piutang, perlengkapan, beban yang dibayar 

dimuka, dan peralatan (Waren, 2005). 

2.2 Hubungan antar Variabel 

 Bagian ini menjelaskan pengaruh antara cash conversion cycle, account 

receivable period, account payable period, inventory turnover period, firm size, sales 

growth dan debt ratio terhadap return on assets perusahaan. 

 Dimana dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan untuk 

mengukur modal kerja adalah inventory, account payable, account receivable, dan 

cash conversion cycle. tingkat yang lebih tinggi dari inventory diasumsikan 

terhubung dengan peningkatan penjualan dan mengurangi biaya transaksi, sehingga 
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meningkatkan profitabilitas (Petersen dan Rajan, 1997). Jika memiliki terlalu banyak 

persediaan (inventory) dapat meningkatkan kemungkinan barang tidak dijual dan 

lebih tanggal kadaluwarsa dan dapat meningkatkan biaya sewa serta biaya asuransi 

(Kim dan Shung, 1990) dan beban bunga tambahan dan biaya pengeluaran lainnya 

meningkat sehingga keuangan financial perusahaan terganggu (Kieschnick, LaPlante 

dan Moussawi, 2011). Dengan mengurangi dan membeli persediaan yang minimun 

dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stockouts sehingga hilangnya pelanggan. 

Penelitian antara inventory dengan profitabilitas perusahaan ini menunjukkan 

hubungan terbalik (Garcia dan Solano et al, 2007, Pais dan Gama, 2015). 

 Menyediakan fasilitas kredit perdagangan kepada pelanggan dapat 

memotivasi pelanggan untuk menbeli lebih banyak, dan demikian dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui peningkatkan penjualan. Untuk 

menawarkan fasilitas kredit juga menandakan kepercayaan antara pembeli dan 

penjual (Wilner, 2000), karena memungkinkan pembeli untuk memverifikasikan 

produk dan layanan berkualitas sebelum membeli dan melakukan pembayaran (Lee 

dan Stowe, 1993). Tetapi hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Garcia dan Martines et al. (2007) yang menyatakan dengan mengurangi piutang 

ini kemungkinan besar akan membuat pelanggan membayar lebih awal, sehingga 

tidak terjadi kredit macet demikian dapat meningkatkan return on assets perusahaan, 

hal ini di sarankan oleh penelitian lain juga (Pais & Gama, 2015). 

 Cash conversion cycle (CCC) adalah ukuran yang dinamis modal (Gitman, 

1974) bekerja dengan menggunakan kedua neraca dan laporan laba rugi data untuk 
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menghitung modal kerja. Cash conversion cycle adalah waktu dari barang yang dibeli 

dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Selama waktu ini merentang perusahaan 

perlu untuk membiayai kegiatan operasi sendiri, sehingga lebih lama Cash 

conversion cycle akan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dari modal kerja dan 

sebaliknya, CCC dapat mengurangi risiko stockouts dan memotivasi lebih banyak 

penjualan, sehingga meningkatkan profitabilitas. Namun demikian, mungkin ada 

hubungan terbalik antara CCC dan profitabilitas, mengurangi CCC memungkinkan 

penghapusan uang tunai yang tidak perlu dan surat berharga, sehingga mengurangi 

kebutuhan untuk leverage untuk menyediakan likuiditas dan meningkatkan nilai 

sekarang dari arus kas perusahaan (Jose, Lancaster & Stevens, 1996). 

2.2.1 Pengaruh Account Receivable terhadap Return on Assets 

Account receivable adalah jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mengumpulkan piutang dagang. Mengelola piutang penting bagi 

perusahaan karena langsung terkait dengan penjualan pada perusahaan dan return on 

assets perusahaan. Bieniasz dan Golas (2011) mendefinisikan piutang adalah jangka 

piutang dalam jumlah hari dari saat penjualan (issuing of invoice) sampai saat 

penerimaan pembayaran.  

Perusahaan yang menberikan penjualan dalam kredit akan meningkatkan 

volume penjualan, tetapi hal ini juga dapat menyebabkan kredit macet jika jangka 

waktu kredit panjang. Oleh karena itu perusahaan harus menerapkan kebijakan 

account receivable yang sesuai untuk perusahaan (Bhattacharya, 2013). Apabila 
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jangka waktu  yang dibutuhkan panjang, maka menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

tertarik berinvestasi dalam piutang (Farzinfar & Arani, 2012).  

 Ramana et al. (2012), Bhunia et al. (2012), dan Haq et al. (2011) melakukan 

penelitian mengenai rata-rata pengumpulan piutang terhadap return on assets yang 

diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian investasi perusahaan 

menunjukkan rata-rata pengumpulan piutang perusahaan berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap profitabilitas perusahaan. Mojtahedzadeh et al. (2011) mengukur 

return on assets dengan laba kotor operasional perusahaan, sementara Sen dan Oruc 

et al. (2009) mengukur profitabilitas dengan tingkat pengembalian total aktiva 

perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dan 

positif antara rata-rata pengumpulan piutang dengan return on assets. Meningkatnya 

tingkat rata-rata pengumpulan piutang menandakan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang baik dalam menagih piutang sehingga dapat menggunakan piutang 

yang diterima untuk melakukan investasi lain yang dapat menghasilkan profit bagi 

perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Muhammad dan Aqsa et al. (2010), Uremadu 

et al. (2012), Sial dan Chaudhry et al. (2012), Shaskia et al. (2012), Mansoori dan 

Muhammad et al. (2012), Saghir et al. (2011), Karaduman et al. (2011), Karaduman 

et al. (2010), Olufemi (2009), Samiloglu dan Demirgunes et al. (2008), Teruel dan 

Solano et al. (2007) mengenai rata-rata pengumpulan piutang terhadap return on 

assets perusahaan yang diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian aktiva 

perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata pengumpulan piutang berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap return on assets perusahaan. Napompech et al. (2012), 
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Farzinfar dan Arani et al. (2012), Vijayakumar (2011), Gill et al. (2010), Dong dan 

Su et al. (2010), Ali dan Hassan et al. (2010) mengukur profitabilitas dengan laba 

kotor operasional perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dan negatif antara rata-rata pengumpulan piutang dengan return on assets. 

Hasil ini didukung juga oleh Gakure et al. (2012), Ahmadi et al. (2012), Raheman et 

al. (2010), Mathuva et al. (2009), Raheman dan Nasr et al. (2007) yang mengukur 

return on assets dengan laba bersih operasional perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan Hayajneh dan Yassine et al. (2011) juga 

menunjukkan hasil yang signifikan dan negatif yang diukur dengan pendapatan laba 

bersih, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-debi’e et al. (2011) 

yang mengukur dengan menggunakan pendapatan laba kotor. Perusahaan yang selalu 

menfokuskan pengelolaan piutang akan memberikan tekanan kepada pelanggan atau 

konsumen perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan penjualan dan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akinleye et al. (2012), 

Qazi et al. (2011), dan Charitou et al. (2010) mengenai rata-rata pengumpulan 

piutang terhadap return on assets perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata pengumpulan piutang tidak signifikan terhadap return on assets perusahaan. Hal 

ini didukung oleh Malik dan Iqbal et al. (2012) yang mengukur return on assets 

dengan pendapatan laba bersih. Peneliti Khan et al. (2012) juga mendukung hasil 

yang tidak signifikan yang diukur dengan menggunakan laba kotor operasional, serta 
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didukung oleh Bhunia dan Das et al. (2012) yang mengukur dengan menggunakan 

tingkat pengembalian modal kerja. Suatu perusahaan memiliki piutang yang tinggi 

tidak melambangkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai return on assets yang 

tinggi. 

2.2.2 Pengaruh Inventory terhadap Return on Assets 

Perputaran persediaan adalah rasio untuk mengukur aktivitas atau likuiditas 

persediaan suatu perusahaan, seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk memutar persediaan dalam suatu periode (Gitman, 2006).  Inventory menurut 

Muhammad Alipour (2011) adalah  rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengubah 

bahan material menjadi produk dan kemudian menjual produk tersebut. Inventory 

adalah barang atau bahan-bahan yang akan dijual kembali, baik dengan pengolahan 

maupun tanpa pengolahan dari perusahaan serta merupakan aset yang mengalami 

perputaran secara terus menerus (Rahma, 2011). Perputaran persediaan yang semakin 

meningkat menunjukkan tingkat perputaran dana yang tertanam pada persediaan juga 

tinggi. Perputaran persediaan yang lambat menunjukkan lamanya persediaan 

tersimpan di perusahaan, sehingga hal ini dapat memperbesar biaya persediaan, dan 

akan mempengaruhi laba perusahaan (Fitri, 2013). Hal ini dikarenakan apabila 

jumlah persediaan terlalu tinggi, dana yang tertanam dalam persediaan juga akan 

tinggi, sehingga akan menimbulkan kerugian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Aqsa et al. (2010), Uremadu 

et al. (2012), Shaskia et al. (2012), Akinleye et al. (2012), Gama et al (2015) 

mengenai perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan menunjukkan 
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pengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian 

sejalan dengan Farzinfar dan Arani et al. (2012), Ali dan Hassan et al. (2010) yang 

mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba kotor operasional. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bhunia et al. (2012) dengan Haq et al. (2011) juga menunjukkan hasil 

signifikan dan positif yang diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian 

investasi perusahaan, serta didukung oleh Mathuva et al.  (2009) yang mengukur 

dengan menggunakan laba kotor operasional. Suatu perusahaan semakin efisiensi 

dalam pengelolaan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan yang berlebihan 

sehingga dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 Napompech et al. (2012), Vijayakumar et al. (2011), Dong dan Su et al. (2010) 

melakukan penelitian mengenai perputaran persediaan dalam hari. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan laba kotor operasional perusahaan. 

Mansoori dan Muhammad et al. (2012), Saghir et al. (2011), Karaduman et al. (2011), 

Karaduman et al. (2010), Olufemi (2009), Samiloglu dan Demirgunes et al.  (2008), 

Teruel dan Solano et al. (2007) juga menyatakan bahwa perputaran persediaan dalam 

hari berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hal ini 

didukung oleh Malik dan Iqbal et al. (2012) dan Hayajneh dan Yassine et al. (2011) 

yang menyatakan hasil signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan pendapatan laba bersih perusahaan, peneliti Khan et al. (2012), Gakure 

et al. (2012), Ahmadi et al. (2012), Raheman et al. (2010), Raheman dan Nasr et al. 

Hendry, Analisis Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2015, 2016 
UIB Repository©2016



34 

 

   

 

(2007) juga mendukung mengenai hasil signifikan dan negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan laba bersih operasional perusahaan. Hasil tersebut 

juga didukung oleh Al-debi’e et al. (2011) yang mengukur dengan pendapatan laba 

kotor perusahaan. Tingkat perputaran persediaan dapat dipengaruhi oleh harga pokok 

penjualan, dan semakin tinggi harga pokok penjualan akan mengurangi profitabilitas 

perusahaan. 

 Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramana et al. (2012), 

Bagchi dan Khamrui et al. (2012), dan Aulia Rahma et al. (2009) bahwa perputaran 

persediaan dalam hari berpengaruh tidak signifikan dengan profitabilitas perusahaan 

yang diukur dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan. Bhunia dan Das et al. 

(2012) yang meneliti profitabilitas perusahaan yang diukur dengan tingkat 

pengembalian modal kerja dan Qazi et al. (2011) juga menyatakan demikian yang 

mengukur dengan tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hasil ini didukung oleh 

Mojtahedzadeh et al. (2011) dan Gill et al. (2010) yang mengukur dengan laba kotor 

operasional perusahaan. Jika suatu perusahaan efektif dalam pengelolaan persediaan 

tidak berarti adanya keterkaitan dengan penjualan, Oleh karena itu, tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

2.2.3 Hubungan Account Payable terhadap Return on Assets 

Menurut Farzinfar dan Arani et al. (2012) account payable adalah interval 

waktu antara waktu utang tersebut terjadi dan waktu penyelesaian akhir. Menurut 

Muhammad Alipour (2011) account payable adalah jumlah utang perusahaan dalam 

menbeli bahan material dan menggunakan tenaga kerja serta pembayaran tunai. 
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Mathuva et al. (2009) mengenai pembayaran hutang terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan laba bersih operasional perusahaan menunjukkan 

pembayaran hutang berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nobanee et al. 

(2009), Vijayakumar (2011), Mojtahedzadeh et al. (2011), Dong dan Su (2010), Ali 

dan Hassan et al. (2010) yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba kotor 

operasional perusahaan. Peneliti Bhunia et al. (2012) yang mengukur profitabilitas 

perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan dan Sen dan Oruc et al. 

(2009), Olufemi (2009) yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan tingkat 

pengembalian total aktiva perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan manajemen 

modal kerja perusahaan dengan cara berkonsentrasi dalam memperpanjang waktu 

pembayaran hutang dengan mendapatkan kredit yang lebih lama dari supplier. 

 Penelitian Uremadu et al. (2012), Sial dan Chaudhry (2012), Shaskia (2012), 

Mansoori dan Muhammad (2012), Saghir et al. (2011), Karaduman et al. (2012), 

Karaduman et al. (2010) menunjukkan rata-rata pembayaran hutang berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Deloof (2003), Karaduman et al. (2004), Lazaridis 

dan Tryfonidis (2006), Padachi (2006), Enqvist et al. (2009), Sharma dan Kumar 

(2011), Napompech (2012), Farzinfar dan Arani et al. (2012) yang mengukur 

profitabilitas perusahaan dengan laba kotor operasional perusahaan. Malik dan Iqbal 

et al. (2012), Hayajneh dan Yassine (2011) juga menyatakan hasil yang signifikan 
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negatif yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan pendapatan laba bersih 

perusahaan.  Peneliti Gakure et al. (2012), Ahmadi et al. (2012), Raheman et al. 

(2010), Raheman dan Nasr et al. (2007) yang mengukur profitabilitas perusahaan 

dengan laba bersih operasional perusahaan dan Al-debi’e et al. (2011) yang meneliti 

profitabilitas perusahaan dengan laba kotor juga menunjukkan rata-rata pembayaran 

hutang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan, dapat 

diartikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah pada 

umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dalam membayar hutangnya. 

 Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhunia dan Das et al. 

(2012) menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran hutang berpengaruh tidak 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan tingkat 

pengembalian modal kerja. Akinleye et al. (2012), Charitou et al. (2010), Teruel dan 

Solano et al. (2007) yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan tingkat 

pengembalian aktiva perusahaan dan Bagchi dan Khamrui et al. (2012) juga 

menunjukkan hasil demikian yang diukur dengan menggunakan tingkat 

pengembalian investasi perusahan. Hasil ini sejalan dengan Gill et al. (2010) yang 

mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba kotor operasional perusahaan. 

2.2.4 Hubungan Firm Size terhadap Return on Assets 

Ukuran perusahaan dapat diukur melalui logaritma penjualan perusahaan 

(Padachi, 2006). Penelitian dilakukan Uremadu et al. (2012), Sial dan Chaudhry 

(2012), Shaskia (2012), Charitou et al. (2012), Akinleye et al. (2012), Karaduman et 

al. (2011), Karaduman et al. (2010), Teruel dan Solano (2007) mengenai ukuran 
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perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan menunjukkan hasil signifikan dan 

positif yang diukur dengan tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Hasil ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2012), Gakure et al. 

(2012), Mathuva (2009), Raheman dan Nasr (2007) yang mengukur dengan laba 

bersih operasional perusahaan. Farzinfar dan Arani (2012), Vijayakumar (2011), 

Dong dan Su (2010) yang mengukur profitabilitas dengan laba kotor operasional 

perusahaan dan Bagchi dan Khamrui (2012) juga mendukung hasil signifikan dan 

positif yang diukur dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan. Hasil ini juga 

sejalan dengan Al-debi’e (2011) yang mengukur profitabilitas dengan laba kotor 

pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mansoori dan Muhammad (2012), Charitou et 

al. (2010), Olufemi (2009) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

tingkat pengembalian aktiva perusahaan. Peneliti Raheman et al. (2010) yang 

mengukur profitabilitas dengan laba bersih operasional perusahaan dan Ali dan 

Hassan (2010) juga mendukung hasil signifikan dan negatif yang diukur dengan 

profitabilitas laba kotor operasional perusahaan.  

Berbeda dengan penelitian Malik dan Iqbal (2012) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

yang diukur dengan laba bersih pendapatan perusahaan. Hasil ini didukung oleh Gill 

et al. (2011) yang mengukur profitabilitas dengan laba kotor operasional perusahaan 
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dan Samiloglu dan Demirgunes (2008) yang mengukur profitabilitas dengan tingkat 

pengembalian aktiva perusahaan. 

2.2.5 Hubungan Sales Growth terhadap Return on Assets 

 Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena 

penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila penjualan 

ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991). Dengan 

mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan 

sumber daya yang ada. Pertumbuhan penjualan (growth) memiliki peranan yang 

penting dalam manajemen modal kerja.  

 Sales growth dihitung dengan penjualan tahun sekarang dikurangi dengan 

penjualan tahun semuanya dan kemudian dibagi dengan penjualan sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan oleh Deloof et al. (2003), Garcia dan Solano et al. (2007), 

Karaduman, Akbas, Ozsozgun & Durer et al. (2010) Caballero et al. (2012), 

Jayarathne et al. (2014), Gama et al. (2015), Paris dan Gama et al. (2015), Berg et al. 

(2016) mengenai sales growth menunjukkan signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan yang di ukur dengan mengunakan return on assets. Dengan mengetahui 

seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa 

besar profit yang akan didapatkan.  

2.2.6 Hubungan Debt Ratio terhadap Return on Assets 

 Rasio hutang adalah rasio untuk mengukur seberapa besar total aktiva yang 

dibiayai oleh kreditur perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar jumlah 

uang orang lain yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Gitman, 2006). 
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 Hasil penelitian dilakukan oleh Dong dan Su (2010), Ali dan Hassan (2010) 

mengenai rasio hutang terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan laba 

kotor operasional perusahaan, menunjukkan bahwa rasio hutang berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Olufemi (2009) yang mengukur profitabilitas 

perusahaan dengan tingkat pengembalian aktiva perusahaan dan Nur (2009) yang 

mengukur dengan tingkat pengembalian investasi perusahaan. 

 Penelitian oleh Sial dan Chaudhry (2012), Shaskia (2012), Charitou et al. 

(2012), Karaduman et al. (2011),  Karaduman et al. (2010), Charitou et al. (2010), 

Soenen dan Shin (1998) menunjukkan bahwa rasio hutang berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan tingkat 

pengembalian aktiva perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Farzinfar dan Arani 

(2012), Vijayakumar (2011), Gill et al. (2010) yang mengukur profitabilitas 

perusahaan dengan laba kotor operasional perusahaan dan Hayajneh dan Yassine 

(2011) yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba bersih pendapatan. Al 

debi’e (2011) yang mengukur profitabilitas perusahaan dengan laba kotor pendapat 

juga menunjukkan hasil signifikan dan negatif 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.3.1 Model Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan untuk melihat pengaruh working capital 

management terhadap profitabilitas perusahaan, variabel indenpenden berupa account 

receivable period, inventory turnover period, account payable period dan cash 
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conversion cycle, serta mengunakan firm size, sales growth dan debt ratio sebagai 

variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah return on assets. 

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari Jayarathne et al. (2014) pada Gambar 

2.13 

Gambar 2.13 

Model pengaruh account receiveable period, inventory turnover period, account 

payable period, cash conversion cycle terhadap return on assets. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jayarathne et al. (2014) 

2.3.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas, maka perumusan hipotesis untuk 

penilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : Account Receivable berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on 

Asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013. 
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H2 : Inventory berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013. 

H3 : Account Payable berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. 

H4 : Firm Size berpengaruh signifikan Positif terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013. 

H5 : Sales Growth berpengaruh signifikan negatif terhadap Return on Asset 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. 

H6 : Debt Ratio berpengaruh signifikan Positif terhadap Return on Asset pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013. 
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