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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Dalam penelitian Novita (2015) menguji Pengaruh Laverage, Ukuran 

Perusahaan, Perputaran Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil 

dari penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial variabel leverage, ukuran 

perusahaan, perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Tetapi secara simultan variabel laverage, ukuran perusahaan, perputaran 

modal kerja, dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan Ribca (2013) menguji Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2011. 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak 

signifikan secara parsial antara perputaran modal kerja terhadap profitabilitas, 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan secara parsial antara likuiditas 

terhadap profitabilitas, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara perputaran modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas 

Penelitian yang dilakukan Syaiful (2015) menguji  Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas 

(Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada Tahun 2011 – 2013). Teknik analisis data pada penelitian ini 

adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis . Hasil dari penelitian ini 
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menyatakan bahwa hasil uji F pada ROE menunjukkan bahwa WCT, DR, 

DER dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap ROE. 

Uji t pada ROE, didapatkan bahwa DR dan DER berpengaruh signifikan 

terhadap ROE secara parsial, sedangkan WCT dan pertumbuhan penjualan 

tidak. 

Penelitian yang dilakukan Dwi (2016) menguji Pengaruh Likuiditas, 

Efektivitas Modal Kerja, Leverage Terhadap ROA dan ROE pada KPRI di 

Kabupaten Lamongan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis 

rgresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa variable likuiditas, efektivitas modal kerja, leverage secara bersama 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA dan variable 

likuiditas, efektivitas modal kerja, leverage secara bersama tidak berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap ROE, namun secara individu variable 

likuiditas, efektivitas modal kerja berpengaruh secara negatif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. variabel leverage berpengaruh secara negative dan 

signifikan terhadap ROA. Variable likuiditas, efektivitas modal kerja 

berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Variabel 

leverage berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROE. 

Penelitian yang dilakukan Agus dan Zainul (2016) menguji Pengaruh 

Likuiditas, Efisiensi Penggunaan Modal Kerja dan Laverage terhadap 

Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis pada penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 
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menyatakan bahwa variabel current ratio (CR) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap terhadap return on investment (ROI), Variabel working 

capital turnover (WCT) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return 

on investment (ROI) Variabel debt to equity ratio (DER) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return on investment (ROI). Variabel current 

ratio (CR), working capital turnover (WCT), debt to equity ratio (DER) 

secara simultan berpengaruh terhadap return on investment (ROI) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI. 

Penelitian yang dilakukan Nurhasni (2015) menguji Pengaruh Rasio 

Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Property dan Real Estate di Indonesia. Teknik analisis pada 

penelitian ini adalah uji hipotesis menggunakan regresi berganda. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa pada model I menunjukkan bahwa 

perputaran modal kerja, current ratio (CR), dept ratio (DR) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ROI, sedangkan dept to equity ratio tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROI. Hasil penelitian pada model II 

menunjukkan bahwa perputaran modal kerja (WCT), current ratio (CR), dept 

ratio (DR) dan dept to equity ratio (DER) memiliki pengaruh signfikan 

terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan Agus dan Sri (2012) menguji Efisiensi Modal 

Kerja, Likuiditas dan Leverage terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI. Teknik analisis pada penelitian ini adalah regresi linear 
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berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara simutan (WCT, 

CR, DTA) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sebesar 21,9 %, 

sedangkan sisanya sebesar 78,1 % dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial 

variabel efisiensi modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Novita (2015), Syaiful 

(2015), Dwi (2016), Agus dan Zainul (2016), Nurhasni (2015), Ribca (2013) 

dan Agus dan Sri (2012) menyatakan bahwa secara simultan perputaran 

modal kerja dan leverage keuangan bepengaruh positif terhadap profitabilitas, 

sedangkan secara parsial berdasarkan penelitian Novita (2015) leverage dan 

WCT tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan penelitian 

Syaiful (2015) dan Dwi (2016) leverage berpengaruh terhadap profitabilitas, 

sedangkan WCT tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

penelitian Agus dan Zainul (2016), Nurhasni (2015), dan Agus dan Sri (2012) 

WCT berpengaruh terhadap profitabilitas dan leverage keuangan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas.  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha selalu membutuhkan 

dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan 

investasi maupun untuk memenuhi kegiatan operasional sehari-hari. Menurut 

Sutrisno (2003 : 43) “modal kerja adalah dana yang digunakan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, 

seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, pembayaran hutang, 
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dan pembayaran lainnya”. Sebaiknya perusahaan dapat mengelola modal 

kerjanya dengan baik untuk mengetahui besarnya modal kerja yang 

dibutuhkan perusahaan, karena modal kerja tersebut akan di gunakan terus-

menerus selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Keefektifan 

penggunaan modal kerja dapat diukur dengan menggunakan rasio perputaran 

modal kerja. Semakin cepat perputaran modal kerja, maka akan semakin 

efisien penggunaan modal kerja. 

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi pihak 

intern maupun ekstern, dimana masalah modal kerja ini eratkaitannya dengan 

operasi perusahaan sehari-hari juga menunjukkan tingkat keamanan bagi 

kreditur jangka pendek. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi 

suatu perusahaan karena memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

dengan seekonomis mungkin dan apabila terjadi krisis keuangan perusahaan 

tidak mengalami kesulitan. Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan hal ini dapat 

menimbulkan kerugian, karena perusahaan telah mensia-siakan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan (Munawir : 1988). 

Konsep modal kerja menurut Sutrisno (2003:43) ada tiga macam, yaitu : 

1. Modal Kerja Kuantitatif 

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan elemen aktiva 

lancar. Karena seluruh elemen aktiva lancar dihutung sebagai modal kerja 

tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka 
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modal kerja ini sering disebut modal kerja bruto atau Gross Working 

Capital. 

2. Modal Kerja Kualitatif 

Pada konsep ini, modal kerja bukan berasal dari seluruh aktiva lancar 

tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang segera harus 

dibayar. Dengan demikian dana yang digunakan benar-benar khusus 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir 

terganggu oleh pembayaran hutang yang telah jatuh tempo. Karena 

menurut konsep ini hutang lancar dikeluarkan dari perhitungan, sehingga 

modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang 

lancarnya. 

3. Modal kerja Fungsional 

Konsep ini menitikberatkan pada fungsi dana dalam menghasilkan 

penghasilan langsung atau current income. Pengertian modal kerja 

menurut konsep ini adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya 

perusahaan pada satu periode tertentu. Ada tiga syarat untuk menjadi 

modal kerja 1) current income, 2) sesuai dengan tujuan perusahaan dan, 3) 

satu periode akuntansi. Oleh sebab itu yang masuk sebagai modal kerja 

adalah kas, piutang dagang sebesar harga pokoknya, persediaan, dan aktiva 

tetap sebesar penyusutan pada periode tersebut. Sedangkan efek atau surat 

berharga dan margin laba dari piutang merupakan modal kerja potensial 
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yang akan menjadi modal kerja bila piutang sudah dibayar dan efek sudah 

dijual. 

Menurut Munawir (1988) untuk menilai keefektifan modal kerja dapat 

digunakan ratio antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata 

(working capital turnover). Ratio ini menunjukkan hubungan antara modal 

kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat 

diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Turnover modal kerja 

yang rendah menunjukkan adanya kelebihan modal kerja yang mungkin 

disebabkan rendahnya turnover persediaan atau adanya saldo kas yang terlalu 

besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep modal kerja 

kuantitatif dengan periode tahunan. 

A. Pentingnya Modal Kerja 

Tersedianya modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus 

mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan 

bagi perusahaan, disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk 

beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan, serta akan memberikan beberapa keuntungan lain 

(Munawir : 1988), yaitu : 

a. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

nilai dari aktiva lancar 

b. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya 
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c. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumennya 

d. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada pelangganya 

e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan. 

B. Jenis Modal Kerja 

Kebutuhan modal kerja dari waktu ke waktu belum tentu sama, hal 

ini dikarenakan oleh berubah-ubahnya proyeksi volume produksi yang 

akan dihasilkan oleh perusahaan. Perubahan itu sendiri kemungkinan 

disebabkan karena adanya permintaan yang tidak sama dari waktu ke 

waktu. Menurut A.W Taylor dalam Sutrisno (2003:45) modal kerja bisa 

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu : 

1. Modal kerja permanen 

Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus ada dalam 

perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Modal kerja variabel 

Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-

ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang 

mempengaruhi perusahaan 
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C. Penentuan kebutuhan modal kerja 

Sutrisno (2003) masalah yang cukup penting dalam pengelolaan 

modal kerja adalah menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerja 

suatu perusahaan. Hal ini penting karena apabila modal kerja perusahaan 

terlalu besar berarti ada sebagian dana yang menganggur dan ini akan 

menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Demikian pula apabila 

modal kerja terlalu kecil akan ada resiko proses produksi perusahaan 

kemungkinan besar akan terganggu. Oleh karena itu perlu ditentukan 

seberapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Untuk 

menentukan besarnya modal kerja,  salah satu metode penentuan besarnya 

modal kerja yaitu metode perputaran modal kerja. 

Menurut Kasmir (2011:182) dalam penelitian Zulkarnain (2012) 

perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah 

satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja 

perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja 

berputar dalam satu periode. Dengan metode ini, besarnya modal kerja 

ditentukan dengan cara menghitung besarnya penjualan dibandingkan 

modal rata-rata perusahaan. 

Perputaran modal kerja  = 

Penjualan 

Modal rata-rata 

 

2.2.2 Leverage  

Menurut Mamduh dan Abdul (2009) leverage mencerminkan 

penggunaan hutang dan saham preferen untuk meningkatkan return 
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pemegang saham. Leverage keuangan digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam bentuk 

hutang terhadap modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan. Pembiayaan hutang digunakan untuk mendanai aset 

perusahaan yang mana jika aset tersebut dapat dikelola dengan baik maka 

akan meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga perusahaan dapat 

mengembalikan dana yang di berikan oleh pemegang saham. Leverage 

digunakan untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham terhadap 

dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan, rasio utang yang 

tinggi juga akan menimbulkan resiko yang tinggi bagi perusahaan tetapi 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar.  

Menurut Sutrisno (2003:230) leverage keuangan merupakan 

penggunaan sumber dana yang berasal dari hutang sehingga menyebabkan 

perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga, yang mana 

diharapkan penghasilan yang diperoleh lebih besar dari beban yang 

dikeluarkan. Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan hutang. Semakin rendah leverage, perusahaan 

memiliki resiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Adapun leverage 

keuangan diukur dengan menggunakan dept to equity ratio (DER),  DER 

merupakan perbandingan antara hutang perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa pendanaan hutang lebih besar dari 

pada modal sendiri perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak boleh 

melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. 
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Menurut Sartono (2010) dalam penelitian Agus dan Zainul (2016) 

leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban 

tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar daripada beban tetapnya sehingga akan meingkatkan keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham. Pembiayaan dengan utang atau leverage 

keuangan menurut Brigham dan Houston (2001) dalam penelitian Agus dan 

Zainul (2016) memiliki tiga implikasi penting, yaitu : 

1. Memperoleh dana melalui utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas 

2. Kreditor melihat ekuitas atau dana yang disetor pemilik untuk memberikan 

sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian 

besar ada pada kreditur 

3. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka 

pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar 

Penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sabagai alat 

ukur Leverage. Brigham dan Houston (2014:143) menjelaskan bahwa “Debt 

to Equity Ratio digunakan untuk mengukur persentase dana yang diberikan 

oleh kreditor, total utang termasuk seluruh kewajiban lancar dan utang jangka 

panjang”, seperti yang dinyatakan berikut ini : 

DER 
Total utang 

X 100 % 

Total ekuitas 
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2.2.3 Profitabilitas 

Riyanto (2001) dalam penelitian Yuandi  (2013) menyatakan 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Nuryadi (2012) dalam Yuandi (2013) mendefinisikan 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Setiap 

perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Wijayanto 

(2012) untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional serta 

efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Kasmir (2008) dalam 

Hanum (2012) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi 

perusahaan. 

Menurut Sutrisno (2003) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Jumlah laba bersih kerap dibandingkan dengan ukuran 

kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas 

pemegang saham untuk menilai kinerja sebagai suatu persentase dari 

beberapa tingkat aktivitas atau investasi. 
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A. Rasio Profitabilitas 

Menurut Sutrisno (2003) profitabilitas merupakan faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menentukan modal kerja perusahaan.Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung 

menggunakan utang yang relatif kecil, karena laba ditahan yang tinggi 

dapat digunakan untuk membiayai sebagian besar pendanaan. Hanum 

(2012) profitabilitas juga sering disebut rasio rentabilitas yang merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, yang di 

indikasikan melalui besarnya laba (earnings) yang diperoleh perusahaan 

tersebut. 

Menurut Kasmir (2008 : 196) dalam penelitian Hanum (2012)  

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ratio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan 

dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang dilakukan. 

Profitabilitas mempengaruhi nilai atas saham yang dimiliki. Profitabilitas 

perusahaan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan. 
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B. Pengertian Return On Asset (ROA) 

Menurut Mamduh dan Abdul (2009 : 157) ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA atau 

ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelola investasinya. Disamping itu hasil pengembalian investasi 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini 

menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat efektifitas perusahaan, 

demikian pula sebaliknya. 

Menurut Kasmir (2008, hal. 201)  dalam penelitian Hanum (2012) 

menyatakan bahwa : “Return On Investment (ROI) atau Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan”. 

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi ROA  

Menurut Munawir (2007 : 89) dalam Hanum (2012) besarnya ROA 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :  

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi)  

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 
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tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualannya.  

2.2.4  Kerangka Konseptual 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting 

bagi pihak kreditur maupun debitur untuk melihat gambaran kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya perputaran modal kerja dan leverage keuangan. 

Tingkat perputaran modal kerja yang tinggi akan meningkatkan 

pengembalian kreditor jangka pendek, sehingga kreditor akan memperoleh 

kepastian bahwa hutang akan segara dapat dibayarkan dan dapat 

meningkatkan profitabiltas perusahaan (Zulkarnain : 2012). Apabila 

perputaran modal kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan 

bahwa perusahaan telah efektif dan efisien dalam penggunan modal kerjanya 

sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, begitu pula 

sebaliknya. 

Leverage berkaitan dengan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. 

Pendanaan yang digunakan perusahaan tercermin dari debt to equity ratio 

(DER). Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber dananya dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Apabila 

kinerja operasional perusahaan lancar maka profit yang akan di dapatkan oleh 

perusahaan juga semakin meningkat (Agus dan Zainul : 2016). 

Sutrisno (2003) perputaran  modal kerja merupakan penggunaan modal 

yang dilakukan perusahaan secara terus-menerus untuk kelancaran kegiatan 
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operasional perusahaan terutama melalui penjualan. Apabila penjualan 

perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan 

modalnya dengan baik dan menunjukkan bahwa tidak ada aset yang 

mengendap di perusahaan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Novita (2015), Syaiful 

(2015), Agus dan Zainul (2016), Dwi (2016), Zulkarnain (2012) dan Nurhasni 

(2015), menguji pengaruh perputaran modal kerja dan leverage keuangan 

terhadap profitabilitas, menyatakan bahwa perputaran modal kerja dan 

leverage keuangan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka hubungan Perputaran modal kerja, 

laverage dan profitabilitas dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1. kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Perumusan Hipotesis 

Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas 

Penelitian mengenai pengaruh perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas pernah dilakukan oleh Novita (2015), Ribca (2016), Zulkarnain 

(2012), Agus dan Sri (2012) dan Dwi (2016) yang menyatakan bahwa 

Perputaran Modal Kerja 

(Working Capital Turnover) 

X1 

Leverage Keuangan 

(Dept to Equity Ratio) 

X2 

Profitabilitas 

(Return On Asset) 

Y1 

(Y1) 
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perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, maka diajukan sebuah hipotesis yaitu : 

H0 : Perputaran Modal Kerja tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H1 : Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Pengaruh Leverage Keuangan Terhadap Profitabilitas 

Penelitian mengenai pengaruh leverage keuangan terhadap profitabilitas 

pernah dilakukan oleh Novita (2015), Dwi (2016), Agus dan Zainul (2016), 

dan yang menyatakan bahwa leverage keuangan berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka 

diajukan sebuah hipotesis yaitu : 

H0 : Leverage Keuangan tidak  berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H1 : Leverage Keuangan berpengaruh terhadap Profitabilitas 

 


