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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yang dapat dijadikan landasan atau gambaran untuk penenlitian 

yang sekarang sedang dilakukan: 

1. Rizkiyanti dkk (2013) meneliti tentang “ Pengaruh Perputaran Kas 

Terhadap Profitabilitas pada PT Tirta Mumbul Jaya Abadi Singaraja 

Periode 2008-2012” menggunakan metode analisis regresis linier 

dengan hasil perputaran kas berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

2. Yulia (2016) meneliti tentang “Pengaruh Perputaran Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas pada PT Mandom Indonesia, Tbk” dengan 

menggunakan metode working capital turnover dan analisis 

profitabilitas dengan hasil perputaran modal kerja tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas 

3. Resi dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh Struktur Modal terhadap 

Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Food and Beverages yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016)” menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda dengan hasil penelitian struktur modal 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas  

4. Belananda dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh Struktur Modal 

terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif 
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dan Komponen yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)” 

menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan hasil 

penelitian struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas  

5. Samsul (2017) meneliti tentang “Pengaruh Perputaran Modal Kerja 

terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” menggunakan metode analisis regresi linier 

sederhana dengan hasil perputaran modal kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas 

6. Sarjito dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh Perputaran Kas dan 

Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas” menggunakan metode 

analisis linier berganda dengan hasil perputaran kas dan perputaran 

persediaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas 

Pada penelitian Yulia (2016) yang meneliti tentang pengaruh 

perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada PT Mandom Indonesia 

Tbk menunjukkan bahwa penelitian tidak berpengaruh secara signifikan 

karena hasil uji t pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ho 

diterima, sedangkan Ha ditolak. Sedangkan dalam penelitian Sarjito dkk 

(2017) yang meneliti tentang pengaruh perputaran kas dan perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan 

dikarenakan pada pengujian korelasi menunjukkan perputaran kas yang 

sangat rendah, sedangkan hasil dari uji t dan uji F menunjukkan bahwa 

perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  
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Penelitian sekarang dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Perputaran 

Modal Kerja dan Perputaran Kas terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Food and Beverages yang Terdaftar di BEI menggunakan Struktur Modal, 

Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas sebagai variabel independent 

dan menggunakan Profitabilitas sebagai variabel dependent. Persamaan 

dengan peneliti terdahulu yaitu menggunakan variabel bebas dan variabel 

terikat yang sama, sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu yaitu mengenai periode dan obyek yang berbeda. 

B. Tinjauan Teori  

1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

berdasarkan hubungan antara penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri (Sartono, 2010:122). Profitabilitas merupakan suatu hasil akhir 

dari kebijakan dan keputusan pada perusahaan  menurut Brigham dan 

Houston (2006:107). Kesimpulan profitabilitas menurut para ahli 

tersebut yaitu profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba berdasarkan hubungan penjualan, aktiva dan modal 

sendiri selama periode tertentu dari hasil akhir suatu kebijakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dari beberapa rasio profitabilitas, rasio untuk mengukur 

profitabilitas menurut Brigham Dan Houston (2006:107) yaitu margin 

laba atas penjualan, basic earning power, return on assets (ROA) dan 

return of equity (ROE) 



13 
 

 

a. Margin laba atas penjualan  

Menghitung kemampuan perusahaan menghasilkan laba  bersih 

pada tigkat penjualan tertentu. Rasio ini dapat dilihat secara 

langsung pada analisis common-size untuk laporan laba/rugi. 

                           
            

          
 

b. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (BEP) 

Basic earning power dapat dihitung dengan cara membagi 

keuntungan sebelum dikurangi beban bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aktiva 

    
     

             
 

c. ROE (Return on equity) 

Rasio ini mengukur tentang kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pemegang saham dan investor.  

    
                                             

             
 

d. ROA (Return on total asset) 

Roa juga disebut sebagai ROI (Return on Investment), rasio ini 

mengukur tentang kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

berdasarkan tingkat aset tertentu. 
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2. Pengertian Laba 

Pengertian laba menurut Suwardjono (2008:464) adalah imbalan 

perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba 

merupakan kelebihan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya 

dalam operasional perusahaan. Menurut Kasmir (2013:303) 

menyatakan bahwa ada 2 jenis laba, yaitu:  

a. Laba kotor (Gross Profit) artinya laba yang diperoleh perusahaan 

belum dikurangin dengan biaya-biaya yang menjadi beban 

perusahaan. 

b.  Laba bersih (N et Profit) artinya laba yang diperoleh perusahaan 

setelah dikurangin dengan biaya-biaya perusahaan, termasuk beban 

pajak  

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas mempunyai manfaat dan tujuan tidak hanya 

bagi pihak internal, tetapi juga bagi pik eksternal,terutama pihak-

pihaka yang mempunyai kepentingan di dalam perusahaan. Menurut 

Kasmir (2014:197) tujuan profitabilitas adalah : 

a. Mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu 

b. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang 

c. Menilai perkembanagan laba dari satu periode ke periode 

selanjutnya 
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d. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

e. Mengukur produktivitas dana perusahaan yang digunakan 

Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:198) 

a. Mengetahui besarnya laba perusahaan dalam satu periode 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

selanjutnya 

c. Mengetahui perkembangan laba dari satu periode ke periode yang 

lain 

d. Mengetahui besar laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2013:89), beberapa faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas adalah : 

a. Margin laba bersih  

Margin laba bersih merupakan perbandingan antara total 

jumlah laba bersih dengan total penjualan perusahaan. Margin Laba 

bersih digunakan untuk menentukan mana perusahaan yang dengan 

pendapatan tertentu menghasilkan laba bersih maksimal. 

b. Perputaran total aktiva 

Perputaran total aktiva merupakan rasio aktivitas yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan 

dari total aset dengan membandingkan penjualan dengan total aset 

rata-rata. 
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c. Laba bersih  

Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas 

biaya untuk suatu periode tententu setelah dipotong pajak 

penghasilan yang terangkum dalam laporan laba rugi 

d. Penjualan 

Penjualan merupakan usaha yang mengembangkan rencana-

rencana yang diarahkan untuk memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan pembeli dan untuk menghasilkan laba.  

e. Total aktiva 

Total aktiva adalah keseluruhan kekayaan atau harta yang 

dimiliki oleh perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan dan 

mendapatkan manfaat di masa depan. 

f. Aktiva tetap 

Aktiva tetap merupakan kekayaan fisik yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk kegiatan operasional. Aktiva ini tidak diperjual 

belikan dan penggunaannya lebih dari satu tahun.  

g. Aktiva lancar 

Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dijual kurang dari satu 

tahun. Aktiva lancar merupakan harta yang dapat dipakai habis 

atau dicairkan dengan cepat. 
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h. Total biaya 

 Total biaya adalah keseluruhan biaya produksi yang 

dipergunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan 

sejumlah output tertentu    

i. Total ekuitas 

Total ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang 

merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). 

Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan (retained 

earning) 

j. Modal kerja  

Modal kerja adalah modal yang digunakan oleh perusahaan sebagai 

biaya operasi perusahaan yang perputaran kasnya kurang sari satu tahun 

melalui hasil penjualan produksinya 

k. Hutang jangka panjang 

Hutang jangka panjang adalah pinjaman yang memiliki tempo 

pembayaran lebih dari 5 tahun. Umumnya utang jangka panjang 

memiliki rentang waktu pembayaran 5 - 30 tahun 

5. Modal Kerja 

Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan 

dengan modal kerja (Raharjo, 2007:125). Modal kerja adalah aktiva 

lancar yang mewakili sebagian dari investasi yang berputar dari satu 

bentuk ke bentuk yang lainnya dalam bentuk ke bentuk lain untuk 

melaksanakan suatu modal kerja adalah kas/bank, surat-surat berharga 
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yang mudah (giro, cek, deposito), piutang dagang dan persediaan yang 

tingkat perputarannya tidak melebihi satu periode atau satu tahun 

waktu operasi normal perusahaan. 

6. Komponen Modal Kerja 

Menurut Brealey (2012:138) aset lancar dan kwajiban lancar secara 

kolektif disebut sebagai modal kerja. Komponen modal kerja aset 

lancara dan kwajiban lancar adalah : 

a.  Aset lancar: 

1) Kas 

2) Sekuritas yang dipasarkan 

3) Piutang 

4) Persediaan 

5) Aset lancar lainnya 

b. Kwajiban lancar 

1) Pinjaman jangka pendek 

2) Utang usaha 

3) Pajak penghasilan akrual 

4) Pembayaran utang jangka panjang yang jatuh tempo hari ini 

5) Kwajiban lancar lainnya 

7. Modal kerja dan Siklus Konversi Kas 

Selisih antara kwajiban lancar dan aset lancar adalah modal kerja 

bersih menurut Brealey (2012:139). Jika aset lancar lebih besar dari 
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kwajiban lancar, maka modal kerja akan positif.  Siklus konversi kas 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Siklus konversi kas = (periode persediaan+periode utang)  

– periode utang usaha 

Semakin lama proses produksi, maka semakin banyak jumlah kas yang 

harus dikeluarkan untuk memebeli persediaan. Begitu pula, apabila 

pelanggan lama membayar tagihan mereka maka semakin tinggi nilai 

piutang. Untuk memperkirakan periode persediaan, maka digunakan 

rumus sebagai berikut : 

                   
                    

               
 

Pembagi dalam persamaan ini adalah keluaran harian perusahaan. 

Rasio persediaan terhadap keluaran harian digunakan untuk mengukur 

rata-rata jumlah hari dari pembelian persediaan sampai hari penjualan 

persediaan. Periode piutang dan periode utang usaha dapat 

diperkirakan secara bersama-sama dengan persamaan sebagai berikut : 

                
                 

                     
 

                    
                     

               
 

 

8. Pentingnya Modal Kerja  
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Modal kerja mempunyai arti yang begitu penting bagi operasional 

perusahaan (Miswanto,2012:132). Pentingnya modal kerja perusahaan, 

bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan adalah : 

a. Kegiatan seorang manajer keuangan leboih banyak dihabiskan di 

dalam kegiatan operasional perusahaan. 

b. Investasi dalam aset lancar cepat berubah. Perubahan dalam laporan 

tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu 

perusahaan memebutuhkan analisis modal kerja 

c. Di dalam praktek modal kerja perusahaan sering kali bahwa separuh 

total aset merupakan bagian dari aset lancar 

d. Khusus di dalam perusahaan kecil manajemen modal kerja sangat 

penting karena investasi aset tetap dapat ditekan karena akan lebih 

efektif apabila menye wa, namun investasi lancar seperti piutan dan 

persediaan tidak dapat dihindari dan harus segera terpenuhi  

e. Bagi perusahaan kecil modal kerja juga penting karena kendala 

modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih 

mengandalkan pada utang jangka pendek, yang tentunya dapat 

mempengaruhi modal kerja 

f. Hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dan 

kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan 

piutang, persediaan, dan juga saldo kas dan begitu juga sebaliknya 

9. Struktur Modal  
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Struktur modal yaitu perbandingan antara pembelanjaan jangka 

panjang ayang terdiri dari utang jangka panjang dan modal (Sudana, 

2011:163). Teori struktur modal menjelaskan tentang bagaimana 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal dan 

harga pasar.  

10. Hubungan Struktur Modal dan Profitabilitas 

Menurut Brigham dan Houston (2002:40) perusahaan yang dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi atas inventasi menggunakan utang 

yang relatif kecil. Struktur modal mempengaruhi EBIT apabila jumlah 

utang berlebihan perusahaan akan sulit mendapatkan pendanaan 

apabila labanya rendah sementara tingkat suku bunga tinggi. Kondisi 

keuangan yang lemah ( banyak utang) dapat menyebabkan perusahaan 

kehilangan penjualan. 

11. Hubungan Perputaran Modal Kerja dan Profitabilitas 

Menurut Munawir (2010: 80) rasio perputaran modal kerja 

menunjukkan hubungan antara modal kerja dan penjualan. Penjualan 

yang tinggi merupakan faktor yang menentukan tingginya profitabilitas 

perusahaan. Penjualan yang tinggi menambah keuntungan perusahaan 

dari laba penjualan sehingga menunjang operasional perusahaan secara 

maksimal.  

12. Pengertian Kas  

Menurut Munawir (2010:14) bahwa kas adalah uang tunai yang 

dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk yang 
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didalam kas adalah cek yang diterima dari pelanggan dan tabungan 

perusahaan di bank dalam bentuk giro atau deposito, yaitu simpanan 

yang dapat diambil setiap saat oleh perusahaan karena perusahaan 

dapat menggunakan dana setiap waktu dan dengan tiba-tiba. 

Dengan begitu kas merupakan komponen modal kerja yang paling 

likuiditas, berarti semakin tinggi kas perusahaan maka tingkat 

likuiditas perusahaan juga semakin tinggi. Akan tetapi tingkat 

likuiditas yang tinggi membuat tingkat perputaran kas menjadi rendah 

karena investasi yang berlebihan. Semakin tinggi perputaran kas, maka 

semakin cepat pula kas kembali masuk ke perusahaan. Dengan 

demikian kas akan dapat digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan.  

13. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Kas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan kas bisa melalui 

penerimaan dan pengeluaran kas. Menurut Bambang Riyanto 

(2011:346) bahwa perubahan yang efeknya menambah atau 

mengurangi kas dapat dikatakan sebagai sumber-sumber penerimaan 

dan pengeluaran.  

Berikut ini merupakan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran 

kas : 

a. Berkurang dan bertambahnya aktiva lancar selain kas  

Berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti penambhan terhadap 

kas, hal ini dikarenakan terjualnya persediaan sehingga hal tersebut 
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dapat menambha kas perusahaan. Bertambahnya aktiva lancar 

dikarenakan ada pembelian sehingga menambah persediaan, 

pembelian tersebut membutuhkan dana sehingga dapat mengurangi 

kas pada perusahaan. 

b. Berkurang dan bertambahnya aktiva tetap 

Berkurangnya aktiva tetap dikarenakan penjualan, sehingga dapat 

menjadi tambahan kass perusahaan. Begitupun sebaliknya 

bertambahnya aktiva tetap dikarenakan ada pembelian sehingga 

menambah persediaan, pembelian tersebut membutuhkan dana 

sehingga dapat mengurangi kas pada perusahaan. 

c. Bertambah dan berkurangnya setiap jenis hutang 

Bertambahanya hutang, baik hutang jangka pendek amaupun 

hutang jangka panjang merupakan bagian dari penambahan kas 

perusahaan. Berkurangnya jumlah hutang berarti perusahaan telah 

melunasi hutang tersebut dengan kas, sehingga kas prusahaan dapat 

berkurang. 

d. Bertambahnya modal  

Bertambahnya modal dapat menambah kas, dikarenakan karena 

pertambahan penjuaaln saham baru. Berkurangnya modal juga 

mengurangi kas perusahaan seperti pemilik perusahaan 

mengurangi modal tertanam dalam perusahaan 

e. Adanya keuntungan dan kerugian dari operasi perusahaan 
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Apabila perusahaan mendapatkan laba atau keuantungan maka 

otomatis kas perusahaan akan bertambah. Timbulnya kerugian 

pada periode tertentu menyebabkan perusahaan harus menutup 

kerugian tersebut, sehingga kas perusahaan menjadi berkurang. 

14. Perputaran Kas 

Menurut Kasmir (2011:141) Perputaran kas adalah perbandingan 

antara penjualan dengan jumlah rata-rata kas. Tingkat perputaran kas 

merupakan efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan 

pendapatan, sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam 

satu tahun atau satu periode.  

15. Hubungan Perputaran Kas dan Profitabilitas 

Menurut Herispon (2016:106) Kas merupakan aktiva yang paling 

likuid atau salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya,yang berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh 

perusahaan mak semakin tinggi tingkat likuiditasnya dan kemampuan 

dalam memenuhi kwajiban jangka pendek saat ditagih menjadi 

terjamin, namun kondisi ini juga memberikan dampak yang kurang 

baik bagi perusahaan karena karena modal dalam bentuk kas tertahan 

dalam jumlah yang cukup besar yang dan mengurangi tingkat 

profitabilitas dalam arti perputaran kas yang rendah  

Jumlah kas yang kecil ditahan oleh perusahaan maka likuiditas 

perusahaan akan rendah karena mengejar tingkat keuntungan yang 
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besar. Keadaan ini juga tidak baik bagi perusahaan karena apabila 

terjadi penagihan kwajiban jangka pendek, maka tidak akan terpenuhi. 

Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan kas dalam jumlah yang 

seimbang antara kebutuhan operasional dan pemenuhan kwajiban 

jangka pendek adalah suatu kondisi yang diinginkan oleh pihak 

manajemen perusahaan.  

C. Kerangka Pemikiran  

Struktur modal diukur dari total hutang dan total modal sendiri. Rasio 

ini menunjukkan komposisi dari hutang terhadap total ekuitas perusahaan. 

Indikator yang digunakan dalam menilai efisiensi modal kerja dapat dilihat 

dari perputaran modal kerjanya. Perputaran modal kerja mengukur berapa 

kali dalam satu periode modal kerja berputar menjadi kas. Modal kerja 

mempunyai beberapa komponen yang perlu dikelola dengan baik agar 

mendapatkan  profitabilitas yang tinggi. Komponen tersebut yaitu kas, 

piutang dan persediaan karena akun-akun tersebut merupakan akun yang 

likuid dan mudah untuk dicairkan. 

Perputaran kas mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang berkaitan dengan tingkat pengembalian kas. 

Perputaran kas dapat dilihat dari perbandingan penjualan dengan rata-rata 

kas atau seberapa banyak kas berputar dalam satu periode. Jika jumlah kas 

besar, maka perputaran kas kecil sehingga keadaan perusahaan menjadi 

aman. Namun perputaran kas yang kecil menyebabkan uang menumpuk di 
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kas, sehingga kas belum digunakan secara maksimal dalam operasional 

perusahaan.  

Profitabilitas dapat diketahui dari perubahan struktur modal, 

perputaran modal dan perputaran kas dari perusahaan. Ketiga variabel ini 

yang menjadi aset jangka pendek perusahaan, dikarenakan penggunakan 

profit juga berkaitan dengan pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka 

panjang perusahaan biasanya merupakan keputusan investasi yang 

berkelanjutan dan beruntun dan membutuhkan aktivitas atau kegiatan 

jangka pendek untuk mewujudkannya. Berdasarkan tujuan penelitian, 

landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai dasar 

perumusan hipotesis kerangka penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

telah dinyatakan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasakna pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta 

Struktur  modal (X1) 

Perputaran modal kerja (X2) 

Perputaran Kas (X3) 

Profitabilitas  
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empiris yang diperoleh dari pengumpulan data dan analisis data. Struktur 

modal, perputaran modal kerja dan perputaran kas secara langsung atau 

secara tidak langsung memepengaruhi profitabilitas. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Kas 

berpengaruh terhadap Profitabilitas 

H2 : Terdapat variabel independen yang dominan terhadap Profitabilitas 


