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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

2.1.1 A.K Sharma dan Satish Kumar (2011) 

AK Sharma dan Satish Kumar melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Modal Kerja Manajemen Terhadap Profitabilitas Perusahaan India. Tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk menguji Pengaruh Modal Kerja Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan yang ada di India dengan mengumpulkan data sampel 

500 perusahaan yang terdaftar di Bursa Bombay (BSE) pada tahun 2000-2008 dan 

mengolah data dengan menggunakan regresi OLS. Hasil dari penelitian ini adalah 

manajemen modal kerja dan profitabilitas berpengaruh positif pada perusahaan 

India. 

Penelitian ini mempunyai persamaan penelitian AK Sharma dan Satish 

Kumar dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah menggunakan variabel 

independen dan dependen yang sama yaitu modal kerja dan profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan AK Sharma dan Satish 

Kumar adalah jenis perusahaannya yaitu penelitian ini menggunakan perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan AK 
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Sharma dan Satish Kumar menggunakan seluruh perusahaan yang ada di Bursa 

Bombay (BSE) India. 

2.1.2 Agus Wibowo dan Sri Wartini (2011) 

Penelitian yang dilakukan Agus Wibowo dan Sri Wartini adalah Efisiensi 

Modal kerja, Likuiditas dan Leverage Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

sejauh mana pengaruh working capital turnover, current ratio dan DAR terhadap 

return on asset perusahaan manufaktur secara simultan maupun secara parsial. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di Bursa 

Efek Indonesia  pada tahun 2008-2009 sebanyak 149 perusahaan. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Agus Wibowo dan Sri Wartini adalah secara 

simultan working capital turnover, current ratio dan DAR berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel efisiensi modal kerja berpengaruh 

terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Wibowo dan Sri Wartini adalah menggunakan variabel modal kerja, likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan menggunakan analisis regresi berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Wibowo dan Sri Wartini juga memiliki beberapa perbedaan yaitu: 

1. Jenis sampel yang digunakan yaitu perusahaan property dan real estateyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian sampel yang digunakan oleh 
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AgusWibowo dan Sri Wartini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Data perusahaan yang digunakan Agus Wibowo dan Sri Wartini adalah data 

tahun 2008-2009, sedangkan penelitian ini menggunakan data perusahaan 

tahun 2012-2015 

 

2.1.3 Aris Setia Noor dan Berta Lestari (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Setia Noor dan Berta Lestari dengan 

judul “ Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Solvabilitas 

Terhadap Profitabilitas Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja, 

likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas perusahaan. 

 Penelitian ini menggunakan data perusahaan industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2009 yang di ambil dengan metode 

dokumentasi. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisi 

regresi berganda, uji t, koefisien determinasi, uji asumsi klasik dan uji f. Hasil dari 

penelitian ini yaitu secara parsial modal kerja berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

solvabilitas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara 

simultas atau secara bersama-sama efisiensi modal kerja, likuiditas dan 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai 

dengan 2009. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Setia Noor dan  Berta Lestari 

dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel efisiensi modal kerja, likuiditas, 

solvabilitas (leverage) dan profitabilitas serta teknik analisisnya menggunakan 

analisis berganda. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Setia 

Noor dan  Berta Lestari yaitu populasi yang di teliti, penelitian ini menggunakan 

populasi perusahaan property dan real estate sedangkan populasi yang digunakan 

oleh Setia Noor dan  Berta Lestari perusahaan industri barang konsumsi. 

 

2.1.4 Setyo Budi Nugroho (2012) 

Setyo Budi Nugrohomelakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada 

perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah efisiensi modal kerja, likuiditas dan solvabilitas akan 

mempengaruhi profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk periode 2006-2010 yang diambil secara time series dan 

menggunakan metode Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji F, 

Ujit. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Multikolinieritas, 

Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas secara bersama-sama tidak 

memilki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Namun secara parsial 
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efisiensi modal kerja, likuiditas, dan solvabilitas juga tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Persamaan antara penelitian dilakukan Setyo Budi Nugroho dengan penelitian ini 

yaitu sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan 

rasio debt to equity ratio. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Setyo Budi Nugroho dengan 

penelitian ini yaitu: 

1. Sampel yang digunakan, Setyo Budi Nugroho menggunakan sampel PT. 

Telekomunikasi Indonesia, kemudian penelitian menggunakan sampel 

perusahaan property dan real estate. 

2. Data perusahaan, Setyo Budi Nugroho menggunakan data perusahaan 2006-

2010, sedangkan penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2012-

2015. 

 

2.1.5 Ni Wayan Yuliati (2013) 

Penelitian Ni Wayan Yulianti menguji pengaruh kebijakan modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan Hotel dan Restoran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kebijakan modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan hotel dan 

restoran di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel struktur aktiva, 

perputaran modal kerja, likuiditas dan pendanaan modal kerja. Penelitian ini 

menggunakan 16 perusahaan hotel dan restoran pada periode 2008-2011.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan 
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terhadap profitabilitas, perputaran modal kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas.Pendanaan modal kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas dan modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Persamaan penelitian ini dengan Ni Wayan Yuliati adalah menggunakan 

regresi linier berganda dan menggunakan variabel dependen likuiditas. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuliati dengan penelitian ini 

juga memiliki perbedaan yaitu: 

1. Jenis sampel yang digunakan. Penelitian yang digunakan oleh Ni Wayan 

Yuliati adalah perusahaan Hotel dan Restoran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Jenis variabelnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuliati 

menggunakan variabel struktur aktiva dan pendanaan modal kerja, sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel leverage. 

3. Periode pengambilan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan periode 

pengambilan sampel pada tahun 2012-2013, sedangkan penelitian Ni Wayan 

Yuliati menggunakan sampel periode 2008-2011. 

2.1.6 Dwi Putri EsthiRahayu, Siti Ragil Handayani, Raden Rustam Hidayat 

(2014) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, rasio 

leverage, dan rasio aktivitas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan food and 
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beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang 

digunakan dalam pengukurannya adalah variabel current ratio, debt to equity 

ratio, dan total asset turnover. Untuk mengukur kinerja dalam penelitian ini 

menggunakan rasio ROI dan ROE. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 

data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bursa efek indonesia pada sub 

sektor perusahaan food and beverage dengan rentang tahun selama 3 tahun mulai 

dari tahun  2010-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling dalam penentuan sampel.Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

berganda, uji F dan uji T. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri et al adalah variabel current 

ratio memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROI dan ROE. Variabel 

debt to equity ratio juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROI dan 

ROE. 

 Variabel total asset turnover memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ROI dan ROE jadi ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas yang berdampak pada kinerja perusahaan 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri et al menggunakan objek 

penelitian food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri et al tidak menggunakan variabel 

modal kerja sedangkan penelitian ini menggunakan variabel modal kerja. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri et al dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan variabel likuiditas dan leverage. 

 

2.1.7 Novi Sagita A, Gede Adi Y, dan Ni Kadek Sinarwati (2015) 

Penelitian dengan judul “Pengaruh modal kerja, likuiditas, aktivitas, dan 

ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan” ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel modal kerja, likuiditas, aktivitas, dan ukuran 

perusahaaan dapat mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan populasi 

data perusahaan manufaktur pada tahun 2009 - 2013. Untuk mendapatkan sampel 

yang sesuai, maka digunakan metode purposive sampling dengan menentukan 

beberapa kriteria sampel sehingga terdapat  10 perusahaan sebagai sampel 

penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

modal kerja (NWCT), likuiditas (CR), aktivitas (Total Asset Turnover), ukuran 

perusahaan (SIZE), dan variabel dependennya diukur menggunakan Return on 

Asset (ROA).Pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan tehnik 

analisis regresi berganda. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel modal kerja mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, hal ini dikarenakan 
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semakin cepat modal kerja berputar maka semakin cepat perusahaan tersebut 

memperoleh laba. Sedangkan variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan.Variabel aktivitas dan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan utang. 

Terdapat persamaan pada penelitian Novi et al (2015) dengan penelitian 

ini yaitu: 

1. Sampel yang digunakan pada kedua penelitian ini ialah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel independen yang digunakan pada kedua penelitian ini ialah 

modal kerja dan likuiditas, sedangkan variabel dependennya profitabilitas 

perusahaan. 

Adapun beberapa perbedaan pada penelitian Novi et al (2015), yaitu : 

1. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian Novi et al (2015) ialah 

pada tahun 2009 hingga tahun 2013. 

2. Dalam penelitian Novi et al (2015) terdapat variabel aktivitas dan ukuran 

perusahaan. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Dan PersamaanPeneliti Sekarang 

Dengan Peneliti Terdahulu 

No Nama 

peneliti 

Th 

peneli

tian 

Var. 

Dependen 

Var. 

Independen 

Sampel Teknik analisis Hasil 

1 Setyo 

Budi 

Nugroho 

2012 Profitabilitas 

(ROA) 

Modal kerja 

(WCT), 

Likuiditas 

(CR), 

Solvabilitas 

(DAR) 

PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia 

Regresi linier berganda 1. Modal kerja tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

4. Modal kerja, Likuiditas, dan 

Solvabilitas secara simultan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap 

profitabilitas. 

2 AK 

Sharma 

& Satish 

kumar 

2011 Profitabilitas Modal kerja Perusahaan yang 

terdaftar di 

Bursa Bombay 

(BSE) 

OLS Regresi Modal kerja berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

3 Agus 

Wibowo 

& Sri 

Wartini  

2011 Profitabilitas 

(ROA) 

Modal 

Kerja 

(WCT), 

Likuiditas 

(DAR) Dan 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Regresi linier berganda 1. Secara parsial variabel efisiensi modal 

kerja berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas 
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Leverage 

(CR) 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

4. Secara simultan (WCT, CR, DAR) 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

4 Aris 

Setia 

Noor dan  

Berta 

Lestari 

2012 profitabilitas Modal 

kerja, 

likuiditas, 

solvabilitas 

Industri barang 

konsumsi 

Analisis regresi berganda 1. Efisiensi modal kerja secara parsial 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

2. Likuiditas secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

3. Solvabilitas secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

4. Secara simultan efisiensi modal kerja, 

likuiditas dan solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

5 Ni 

Wayan 

Yuliati 

2013 Profitabilitas Modal 

Kerja 

(struktur 

aktiva, 

perputaran 

modal kerja, 

likuiditas 

dan 

pendanaan 

modal 

kerja) 

Perusahaan 

Hotel dan 

Restoran 

Regresi linear berganda 1. Struktur aktiva berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas 

2. Perputaran modal kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas 

3. Likuiditas berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profitabilitas 

4. Pendanaan modal kerja berpengaruh 

tidak signifikan terhadap profitabilitas  

5. Modal kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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6 Dwi Putri 

Estii 

Rahayu, 

Siti Ragil 

Handaya

ni, Raden 

Rustam 

Hidayat 

2014 Kinerja 

keuangan 

perusahaan 

(ROI dan 

ROE) 

Likuiditas 

dan 

leverage 

Food and 

Beverage 

Regresi linier berganda 1. Current Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap ROI dan ROE 

2. Debt to Equity Ratioberpengaruh 

signifikan terhadap ROI dan ROE 

3. Total asset turnover berpengaruh 

signifikan terhadap ROI dan ROE 

 

7 Novi 

Sagita A, 

Gede Adi 

Y, dan Ni 

Kadek 

Sinarwati 

2015 profitabilitas Modal 

kerja, 

likuiditas, 

aktivitas 

dan ukuran 

perusahaan 

Perusahaan 

manufaktur 

Analisis regresi berganda 1. Modal kerja secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan 

2. Likuiditas secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan 

3. Aktivitas perusahaan secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan 

4. Ukuran perusahaan secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan 

5. Secara simultan modal kerja, likuiditas, 

aktivitas dan ukuran perusahaan  

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan  

8 Ricy 

Husnul 

Khuluq 

2016 Profitabilitas 

(ROA) 

Modal 

Kerja 

(WCT), 

Likuiditas (-

Perusahaan 

property& real 

estate yang 

terdaftar di BEI 

Analisis regresi berganda  
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CR) Dan 

Leverage 

(DAR)  
Sumber :(A.K Sharma, Satish Kuma: 2011, Agus Wibowo, Sri Wartini: 2011, Setyo Budi Nugroho: 2012 dan NiWayan Yuliati: 2013, Aris Setia Noor dan  Berta Lestari: 

2012, Novi Sagita A, Gede Adi Y, dan Ni Kadek Sinarwati: 2015)
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan sebagai 

dasar dalam melakukan pembahasan untuk memecahkan masalah yang telah 

dirumuskan dalam penelitian. 

2.2.1  Profitabilitas 

Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan selama periode tertentu (Kasmir, 2013:196). Profitabilitas juga dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui 

semua aktivitas perusahaan seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang dan sebagainya. 

Setiap perusahaan selalu berupaya meningkatkan jumlah profitabilitasnya. 

Jika perusahaan mampu meningkatkan jumlah profitabilitasnya, maka perusahaan 

tersebut dapat dianggap berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya 

secara efisien dan efektif sehingga mampu menghasilkan laba yang maksimal 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki 

tingkat profitabilitas yang rendah menunjukan bahwa perusahaan tersebut tidak 

mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan tepat. 

Profitabilitas dapat di ukur dengan menggunakan return on asset (ROA) 

atau biasa di sebut juga return on investment (ROI) menurut (I Made Sudana, 

2011:22) adalah kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Selain itu, ROA 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas peruahaan karena 

menunjukan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 
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memperoleh pendapatan.Menurut Harahap (2010:305) return on asset (ROA) 

menggambarkan perputaran aktiva dapat diukur dari penjualan. Semakin besar 

rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat 

berputar dan mendapatkan laba. 

Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Return On Asset = 
                         

            
.................(1) 

 

2.2.2 Modal Kerja 

Berkaitan dengan modal kerja dapat dijelasakan bahwa pendanaan modal 

kerja adalah pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 

kegiatan operasinya dengan menunjukkan besarnya jumlah hutang jangka pendek 

maupun jangka panjang terhadap seluruh kewajiban yang dimiliki oleh 

perusahaan (Kasmir, 2013). Menurut Pecking Order Theory(Myerset al, 2008), 

apabila rasio pendanaan modal kerja semakin meningkat, maka biaya yang akan 

dibebankan kepada perusahaan juga semakin tinggi dalam memenuhi 

kewajibannya, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan 

semakin rendah dan dapat berdampak terhadap menurunnya tingkat profitabilitas 

perusahaan. 

Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja, perputaran piutang, 

dan perputaran persediaaan. Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas 

diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi 

kas.Semakin pendek periode perputaran modal kerja, semakin cepat 
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perputarannya sehingga perputaran modal kerja semakin tinggi dan perusahaan 

semakin cepat mendapatkan profit sehingga profitabilitas semakin meningkat. 

Untuk mengukur  modal kerja dapat dilakukan menggunakan rasio-rasio 

berikut ini: Working Capital Turnover (WTC), Net Working Capital Turnover 

(NWCT)perputaran persediaan (Inventory Turnover) rasio yang dipergunakan 

untuk mengukur kecepatan rata-rata persediaan bergerak keluar dari perusahaan. 

Perputaran Piutang (Receivable Turnover), menyatakan bahwa rasio ini 

menunjukan berapa sering rata-rata piutang berubah yaitu diterima dan ditagih 

sepanjang tahun (K.R Subramanyam dan John J. Wild: 2010). 

Formulasi dari NetWorking Capital Turnover (NWCT) adalah sebagai 

berikut : 

N    
         

                            
...........................(2) 

  

2.2.3 Likuiditas 

Likuiditas menurut Van Horne dan Wachowicz(2012:167) adalah 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya. Likuiditas perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan 

jumlah kewajiban jangka pendek (lancar) dengan sumberdaya jangka pendek. 

Kewajiban jangka pendek perusahaan terdiri atas utang usaha, wesel tagih jangka 

pendek, utang jangka pendek dan beban-beban lainya, sedangkan sumberdaya 

jangka pendek terdiri dari kas,  piutang usaha, persediaan, dan sekuritas yang 

dimiliki oleh perusahaan. 
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Perusahaan yang dihadapkan dengan masalah pertukaran (trade off) antara 

faktor likuiditas dengan profitabilitas (Brealey et al, 2008). Jika suatu perusahaan 

memutuskan untuk menetapkan jumlah modal kerja yang besar, maka terdapat 

kemungkinan tingkat likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk 

memperoleh laba yang maksimal akan menurun sehingga pada akhirnya 

berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan. Sebaliknya apabila 

perusahaan ingin memaksimalkan tingkat profitabilitasnya, kemungkinan terdapat 

pengaruh terhadap tingkat likuiditas perusahaan.Semakin tinggi tingkat likuiditas, 

maka semakin baik posisi perusahaan di mata kreditur, jika likuiditas suatu 

perusahaan meningkat maka perusahaan tersebut tidak kesulitan dalam membayar 

kewajibannya. Oleh karena terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa 

perusahaan akan dapat membayar kewajibannya tepat pada waktunya. 

Current ratio atau rasio lancar biasanya digunakan sebagai alat untuk 

mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk 

dapat megetahui dan memprediksi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kew-

ajiban keuangannya. Dasar perbandingan tersebut digunakan sebagai alat  untuk 

mengetahui apakah perusahaan yang mandapat kredit tersebut dapat memenuhi 

kewajibannya atau tidak dalam  melakukan pengembalian utang atau kredit sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh kreditur. Dasar perbandingan itu 

menunjukan apakah jumlah aktiva lancar tersebut dapat melampaui besarnya 

kewajiban lancar. Current ratio dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

               
             

            
.............................(3) 
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2.2.4 Leverage 

Leverage merupakan indikator untuk kegiatan bisnis perusahaan, serta 

adanya pembagian resiko atas usaha antara pemilik perusahaan dengan para 

pemberi pinjaman atau kreditur. Sebagian pos utang jangka pendek, menengah 

dan panjang memiliki biaya bunga yang akan dibayarkan oleh peminjam dana. 

Semakin kecil jumlah pinjaman berbungamaka semakin kecil pula beban bunga 

kredit yang dibayar oleh perusahaan, dengan demikian dipandang dari segi beban 

bunga, perusahaan tersebut lebih bagus operasi bisnisnya. Menurut Kasmir (2013) 

apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi, hal ini akan 

menyebabkan timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan 

mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio leverage 

yang rendah tentu mempunyai risiko kerugian yang kecil pula, terutama pada saat 

perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil 

pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. 

Rasio leverage berfokus pada penggunaan aset dan sumber dana yang 

dimiliki perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan 

harus membebankan biaya tetap atau beban tetap(Martono dan Harjito2008:295) 

Menurut Kasmir (2013 : 151) rasio leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

Secara sistematis rasio leverage dapat diukur dengan menggunakan rumus 

berikut: 

               
           

           
...................................(4) 
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2.2.5 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Modal kerja dapat diukur dengan menggunakan rasio antara total 

penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata yang sering disebutNetWorking 

Capital Turnover (perputaran modal kerja bersih). Rasio ini menunjukkan 

hubungan antara modal kerja dengan penjualan yang dapat diperoleh perusahaan. 

Perputaran modal kerja akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

perusahaan. Tingkat profitabilitas yang rendah berkaitan dengan modal kerja 

sehingga dapat menunjukan kemungkinan rendahnya volume penjualan 

dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam operasional 

perusahaan.Sehingga untuk menghindari hal tersebut, diharapkan melakukan 

adanya pengelolahan modal kerja yang tepat di dalam perusahaan. Menurut 

Munawir (2010), perusahaan yang dikatakan memiliki tingkat profitabilitas tinggi 

berarti tingkat perputaran modal kerja yang digunakan perusahaan tersebut juga 

cepat. 

Hal ini sejalan denganhasil penelitian Ni Wayan Yuliati (2013); Agus 

Wibowo dan Sri Wartini (2012); Aris Setia Noor dan  Berta Lestari (2012); Novi 

Sagita A, Gede Adi Y, dan Ni Kadek Sinarwati (2015) yang menunjukan bahwa 

perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini 

terjadi karena jika perputaran modal kerja semakin tinggi maka semakin cepat 

dana atau kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali menjadi kas 

sehingga keuntungan perusahaan dapat lebih cepat diterima. 
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2.2.6 Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

Perusahaanuntuk mencapai tujuan itu salah satunya dengan selalu 

memaksimalkan laba. Setiap perusahaan juga pasti bertujuan utntuk mencari 

profitabilitas yang tinggi. Perusahaan juga harus memiliki likuiditas untuk 

memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Likuiditas mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perusahaan, Karenalikuiditas memperlihatkan tingkat ketersediaan modal kerja 

yang dibutuhkan dalam aktivitas operasional. Semakin tinggi likuiditas semakin 

rendah profitabilitas dan sebaliknya semakin rendah likuiditas semakin tinggi 

profitabilitas. 

Likuiditas juga mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan, jika tingkat likuiditas naik maka perusahaan akan mendapatkan 

kepercayaan dari kreditur. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh 

pinjaman yang lebih banyak dari kreditur sehingga perusahaan dapat menjalankan 

kegiatan operasionalnya dengan baik dan laba perusahaan akan naik. Dengan kata 

lain semakin tinggi current ratio maka semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Agus, 2001:116). Current ratio 

yang tinggi maka semakin baik posisi para kreditor, karena terdapat kemungkinan 

lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. 

Sehingga semakin besar rasio ini, akan semakin baik karena perusahaan akan 

semakin mampu untuk mendapatkan laba yang optimal dapat tercapai. 

Hasil dari penelitian Agus Wibowo dan Sri Wartini(2011); Aris Setia Noor 

dan  Berta Lestari (2012); Setyo Budi Nugroho (2012); Novi Sagita A, Gede Adi 
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Y, dan Ni Kadek Sinarwati (2015)  menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa  

likuiditas (current ratio) yang tinggi tidak selalu menguntungkan karena 

berpeluang menimbulkan dana-dana yang menganggur yang sebenarnya dapat 

dugunakan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan 

perusahaan. 

 

2.2.7 Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas 

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menekankan pada 

peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukan presentase 

aktiva perusahaan yang di dukung oleh pendanaan utang. Semakin besar biaya 

yang harus di tanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 

dimilikinya.Hal ini berpengaruh pada profitabilitas dan menurunkan profitabilitas 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi semakin tinggi leverage perusahaan 

maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba semakin rendah. 

Hasil penelitian Setyo Budi Nugroho (2012); Agus dan Sri (2011); Aris 

Dan Berta (2012) menyatakan bahwa leverage (solvabilitas) tidak memiliki 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas dikarenakan perusahaan 

lebih memilih menggunakan modal dari perusahaan itu sendiri dari pada 

menggunakan dana dari hutang karena jika menggunakan dana lebih banyak dari 
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hutang dibanding modal sendiri maka profitabilitas perusahaan akan menurun 

untuk digunakan membayar hutang tersebut. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada sub bab ini akan diuraikan tentang bentuk kerangka pemikiran 

berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Adapun 

bentuk kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 H1 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan ulasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran 

teoritis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: perputaran modal kerja, likuiditas, dan leverage secara simultan 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H3 (+/-) 

H4(+/-) 

Modal Kerja 

(Net Working Capital Turnover) 

Likuiditas 

(Current Ratio) 

Leverage 

(Debt to asset ratio) 

Profitabilitas 

(Return on Asset) 

H2(+) 
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H2:  Perputaran modal kerja bersih(net working capital turnover) berpengaruh 

positifsignifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan Property dan Real 

Estate Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H3:   Likuiditas berpengaruhsignifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

Property dan Real Estate Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H4: Leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

Property dan Real Etsate Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 


