
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari profitabilitas. Profitabilitas 

menurut Anoraga (1997:300) adalah menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berhubungan dengan penjualan 

maupun yang berhubungan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut 

atau yang berhubungan dengan modal sendiri. Besarnya profitabilitas dapat 

digunakan untuk menilai hasil kinerja perusahaan, karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.  

 

Secara umum terdapat enam macam indikator pengukur kinerja keuangan, 

diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas atau leverage, growth (pertumbuhan) dan coorporate value (nilai 

perusahaan). Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan dapat 

melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan, 

sehingga dapat diketahui sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan. Hasil 

evaluasi kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat digunakan oleh manajer 

keuangan untuk membuat suatu kebijakan, menganalisis serta memproyeksikan 

laba perusahaan di masa depan. 
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Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajiban jangka pendek (hutang lancar) pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Kewajiban jangka pendek yang harus 

dibayar oleh perusahaan dengan segera antara lain gaji karyawan, hutang wesel, 

hutang pajak, hutang dagang, dan hutang jangka pendek lainnya. Likuiditas dapat 

diukur melalui beberapa rasio, antara lain: current ratio (rasio lancar), quick ratio 

(rasio cepat), cash ratio (rasio kas) dan net working capital to assets ratio. 

Adapun current ratio (rasio lancar) adalah salah satu rasio yang sering digunakan 

untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Rasio lancar merupakan 

perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Semakin tinggi 

tingkat likuiditas maka semakin likuid kondisi keuangan perusahaan dan semakin 

baik posisi perusahaan dimata pemberi modal dari pihak ke tiga. Pemberi modal 

disini sangat penting bagi perusahaan, karena mereka yang memberikan pinjaman 

modal jangka pendek yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan operasional perusahaan. Apabila tingkat likuiditas perusahaan tinggi, 

maka kebutuhan jangka pendek perusahaan pun akan terpenuhi, dan akan memacu 

hasil produktivitas serta penjualan yang akan berpengaruh terhadap perolehan 

fluktuitas laba nantinya.   

 

Rasio aktivitas adalah rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan perputaran 

aktiva mulai dari kas dibelikan persediaan, untuk perusahaan manufaktur 

persediaan tersebut diolah menjadi produk jadi kemudian dijual kepada konsumen 

baik secara kredit maupun tunai yang pada akhirnya kembali menjadi kas lagi. 

Perputaran tersebut mencerminkan aktivitas perusahaan (Harmono, 2009). Rasio 
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aktivitas ini dapat dijadikan indikator kinerja perusahaan yang menjelaskan sejauh 

mana efisiensi dan efektifitas perusahaan. Semakin tinggi rasio aktivitas maka 

akan semakin efisien penggunaan aktiva dan semakin cepat pengembalian dana 

kedalam kas. Efektivitas dan efisiensi perusahaan dapat dilihat dari beberapa 

aktivitas perusahaan, antara lain perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran 

piutang, perputaran hutang, dan perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva 

menunjukan efisiensi dimana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk 

menghasilkan penjualan. Pada umumnya semakin tinggi perputaran aktiva, 

semakin efisien penggunaan aktiva tersebut (Sundjaja : 2003). Ketika tingkat 

aktivitas perusahaan sangat tinggi, saat itu pula terjadi kelancaran usaha dalam 

efisiensi dan efektifitas pengunaan aktivanya yang kemudian menghasilkan 

penjualan yang tinggi untuk memperoleh laba yang diharapkan. 

 

Leverage merupakan suatu indikator yang mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Rasio leverage yang sering digunakan antara lain yaitu : 

Total Debt to Assets Ratio, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio 

dan Times Interest Earned. Rasio Leverage yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar proporsi hutang jangka panjang yang disediakan sebagai modal perusahaan. 

Penggunaan hutang jangka panjang mempunyai beban bunga yang harus dibayar 

oleh perusahaan setiap tahun, hal ini dapat mengurangi profitabilitas. Tetapi 

penggunaan hutang juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat 

menguntungkan pemegang saham. 
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Profitabilitas merupakan ukuran dimana suatu perusahaan mampu menghasilkan 

laba. Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, antara 

lain: Gross Profit Margin Ratio, Net Profit Margin Ratio, Operating Profit 

Margin Ratio, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Earning Per 

Sahare (EPS), dan Return on Investment (ROI). Salah satu rasio profitabilitas 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Return on assets (ROA). ROA 

menunjukan seberapa besar tingkat laba bersih setelah pajak yang dapat diperoleh 

dari penggunaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

 

Menurut kutipan artikel www.binaukm.com tentang “Industri komponen otomotif         

di Indonesia” menyatakan bahwa industri komponen otomotif di Indonesia telah 

ada sejak tahun 1979. Dimana pada awalnya industri komponen diarahkan untuk 

memasok kebutuhan komponen industri otomotif nasional, sebagai substitusi 

terhadap komponen impor. Perkembangan pasar komponen otomotif di Indonesia 

selama ini cukup baik dan  terus berkembang. Salah satu penyebabnya adalah 

terus meningkatnya jumlah penjualan kendaraan bermotor hingga saat ini. 

Namun dalam perkembangannya, kini industri komponen otomotif Indonesia 

didorong untuk terjun ke dalam pasar ekspor. Seperti diketahui, selama ini pasar 

komponen otomotif terbagi atas dua, yaitu: 

1. Pasar komponen Original Equipment Manufacturing (OEM), yaitu pasar 

komponen untuk industri perakitan kendaraan bermotor. 

2. Pasar komponen Purna Jual, yaitu pasar komponen untuk pemeliharaan 

atau penggantian suku cadang kendaraan bermotor. 

 

http://www.binaukm.com/
file:///C:/Users/Mn2012/Downloads/Industri%20komponen%20otomotif%20di%20Indonesia%20%20%20Maju%20bersama%20UKM%20http%20%20%20binaukm.com_files/Industri%20komponen%20otomotif%20di%20Indonesia%20%20%20Maju%20bersama%20UKM%20http%20%20%20binaukm.com.htm
file:///C:/Users/Mn2012/Downloads/Industri%20komponen%20otomotif%20di%20Indonesia%20%20%20Maju%20bersama%20UKM%20http%20%20%20binaukm.com_files/Industri%20komponen%20otomotif%20di%20Indonesia%20%20%20Maju%20bersama%20UKM%20http%20%20%20binaukm.com.htm
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Dalam penelitian ini, penulis memilih subsektor industri otomotif dan 

komponennya karena melihat perkembangan penjualan kendaraan bermotor yang 

semakin meningkat sampai saat ini. Industri ini masuk kedalam sektor aneka 

industri manufaktur. Terdapat sebelas emiten subsektor otomotif dan 

komponennya di Bursa Efek Indonesia, antara lain; Astra International Tbk ; 

Astra Otoparts Tbk; Selamat Sempurna Tbk; Prima Alloy Steel Tbk; Multistrada 

Arah Sarana Tbk; Multiprima Sejahtera Tbk; Nipress Tbk; Indospring Tbk; 

Indomobil Sukses Internasional Tbk; Gajah Tunggal Tbk; dan Goodyear 

Indonesia Tbk. 

 

Untuk melihat adanya pengaruh antara likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap 

profitabilitas pada sebelas emiten sampel, berikut ini telah disajikan tabel 

perkembangan kinerja keuangan pada emiten subsektor otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. 

 

 

Tabel 1.  

Tabel Kinerja Keuangan  

Pada Emiten Subsektor Otomotif dan Komponennya  

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. 

 

No. 
Kode 

Emiten 
Likuiditas 

(CR) 
Aktivitas 
(TATO) 

Leverage 
(LTDER) 

1. ASII 136,40 %  1,06  39 %   

2. AUTO  144,82 %  0,80  8 %  

3. SMSM  282,19 %  0,38  29 %  

4. PRAS  119,82 %  0,52  102 %  

5. MASA  86,63 %  0,46  78 %  

6. LPIN 301,67 %  0,30  4 %  

7. NIPS 110,19 %  0,93  21 %  

8. INDS 271,93 %  0,80  38 %  

9. IMAS 156,17 %  1,01  299 %  

10. GJTL 171,17 %  0,77  95 %  

11. GDYR 90,85 %  1,24  17 %  

Rata-rata 170,17 %  0,75  41 % 

Sumber : Bursa Efek Indonesia tahun 2012 (data sekunder yang diolah) 
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Bedasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa pada emiten ASII memiliki rasio 

likuiditas sebesar 136,40%, artinya setiap Rp 1,- hutang jangka pendek 

ditanggung oleh Rp 1,36 aktiva lancarnya sehingga dapat dikatakan likuid. Pada 

rasio aktivitas sebesar 1,06 kali, artinya perputaran total aktiva sudah cukup baik 

karena perusahaan mampu mengembalikan dana dalam bentuk kas sebesar 1,06 

kali dalam periode setahun dari penjualan yang dihasilkan oleh total aktiva 

perusahaan. Pada rasio leverage sebesar 39%, artinya perusahaan dibiayai oleh 

hutang jangka panjangnya sebesar 39% dari seluruh modal sendiri.    

 

Bedasarkan pada tabel 1 diatas, diketahui bahwa rasio likuiditas yang terendah 

pada emiten MASA sebesar 86,63% artinya perusahaan tersebut tidak likuid 

karena perusahaan tersebut belum mampu membayar hutang jangka pendek yang 

jatuh tempo, namun tingkat likuiditas yang tertinggi atau paling likuid terdapat 

pada emiten LIPIN sebesar 301,67%. Rasio aktivitas yang terendah terdapat pada 

emiten LPIN sebesar 0,30 kali, artinya perusahaan tersebut belum cukup efektif 

dan efisien dalam hal perputaran total aktiva sehingga pengembalian dana hasil 

penjualan atas total aktiva kedalam bentuk kas belum cukup dilakukan selama 

periode satu tahun. Selanjutnya, rasio aktivitas tertinggi terdapat pada emiten 

GDYR sebesar 1,24 kali, artinya sudah cukup dikatakan efektif dan efisien. Rasio 

leverage yang terendah terdapat pada emiten LPIN sebesar 4%, artinya 

perusahaan masih mengutamakan modal sendiri dibandingkan dengan hutang 

jangka panjang untuk membiayai keuangan perusahaan, sebaliknya tingkat 

leverage tertinggi terdapat pada emiten IMAS sebesar 299%, hal itu berarti 

sebagian besar modal perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang.  
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Tabel 2. 

Tabel Perkembangan Profitabilitas (ROA) 

pada Emiten Subsektor Otomotif dan Komponennya  

di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011 

 

No. Kode Emiten 2007 2008 2009 2010 2011 

1 ASII 16,74 % 19,03 % 18,44 % 18,64 % 16,79 % 

2 AUTO 10,85 % 19,39 % 20,39 % 24,96 % 13,71 % 

3 SMSM 15,74 %  15,45 % 19,74 % 19,19 % 5,96 % 

4 PRAS 0,75%  (3,68) % (11,18) % 0,25 % 0,61 % 

5 MASA 2,42 % 0,27 % 9,08 % 7,48 % 3,94 % 

6 LPIN 15,14 % 4,36 % 9,56 % 12,27 % 6,44 % 

7 NIPS 3,01 % 1,29 % 2,25 % 5,22 % 4,40 % 

8 INDS 3,54 % 5,14 % 12,87 % 13,63 % 10,13 % 

9 IMAS 0,62 % 3,02 % 4,45 % 8,09 % 7,47 % 

10 GJTL 1,66 % (8,88) % 14,35 % 10,80 % 6,51 % 

11 GDYR 10,55 % 0,65 % 15,02 % 6,75 % 4,38 % 

JUMLAH 81,02 % 56,04 % 114,97 % 127,28 % 80,34 % 

Sumber : Bursa Efek Indonesia tahun 2012 (data sekunder yang diolah) 

  

 

 

Pada tabel 2 di atas menggambarkan perkembangan tingkat profitabilitas yang 

berfluktuasi tahun 2007-2011. Dapat dilihat pada tahun 2011 tingkat profitabilitas 

yang rendah yakni sebesar 0,61% pada emiten PRAS, bila dilihat pada tabel 1 

tingkat likuiditas sebesar 119%, rasio aktivitas hanya 0,52 kali dan tingginya rasio 

leverage 102%. Hal ini berarti likuiditas dan leverage yang tinggi berpengaruh 

terhadap rendahnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Namun, berbeda dengan 

rendahnya aktivitas berbanding lurus dengan profitabilitas yang dihasilkan. 

Terdapat kemungkinan bahwa perusahaan yang likuid serta memiliki hutang 

jangka panjang yang terlalu besar dapat mengakibatkan rendahnya profitabilitas 

yang dihasilkan, karena pihak perusahaan memiliki beban bunga atas hutang yang 

harus dibayar secara tetap setiap tahun sehingga profitabilitasnya menurun.  

Hasil yang berbeda pada profitabilitas emiten ASII sebesar 16,79%, bila dilihat 

pada tabel 1 tingkat likuiditas yang tinggi 136,40%, serta tingkat aktivitas yang 

tinggi sebesar 1,06 kali dalam setahun, dan namun leverage yang rendah 39% 
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berpengaruh pada besarnya profitabilitas, karena perusahaan tersebut memiliki 

kelancaran usaha yang cukup baik dalam hal pembayaran kewajiban jangka 

pendek dan tingkat efisiensi perputaran aktiva perusahaan, serta bunga hutang 

yang rendah sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas yang diperoleh 

menjadi tinggi. Jadi, adanya fenomena ROA yang berfluktuasi tersebut 

mengindikasikan adanya pengaruh atau hubungan antara likuiditas, aktivitas dan 

leverage yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada emiten Subsektor 

Otomotif dan Komponennya di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011. 

 

Bedasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, masalah ini sangat menarik bagi 

penulis untuk diteliti lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul: 

“ Pengaruh Likuiditas, Aktivitas dan  Leverage Terhadap Profitabilitas Pada 

Emiten Subsektor Otomotif Dan Komponennya Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2007-2011 ”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 

 

Bedasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik permasalahan yang muncul pada penelitian ini, antara lain:  

(1) Apakah terdapat pengaruh dari likuiditas terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia? 

(2) Apakah terdapat pengaruh dari aktivitas terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia? 

(3) Apakah terdapat pengaruh dari leverage terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia ?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

 

Berikut ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini, antara lain yaitu :  

  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

(1) Untuk mengetahui pengaruh dari likuiditas terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia. 

(2) Untuk mengetahui pengaruh dari aktivitas terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia. 

(3) Untuk mengetahui pengaruh dari leverage terhadap profitabilitas pada 

emiten subsektor otomotif dan komponenya di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

(1) Bagi Mahasiswa : 

Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana menambah ilmu 

pengetahuan yang berkaitan tentang manajemen keuangan dan sebagai 

bahan perbandingan antara teori dan fakta yang ada di lapangan.  

(2) Bagi Peneliti : 

 Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis 

dan pengembangan penelitian lebih lanjut di waktu yang akan datang. 

(3) Bagi Perusahaan : 

Penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi manajer keuangan dalam 

mempertimbangkan dan menentukan kebijakan keuangan perusahaan di 

waktu yang akan datang. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

Hubungan antara variabel likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap profitabilitas 

pada tabel 1 dan 2 pada latar belakang, menunjukkan adanya fenomena fluktuasi 

tingkat profitabilitas yang berbeda. Hal tersebut juga didukung dengan teori dan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

Likuiditas merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan. Makin tinggi 

likuiditas, maka makin baiklah posisi perusahaan di mata kreditur, oleh karena 

terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa perusahaan akan dapat membayar 

kewajibannya tepat pada waktunya (Nugroho, 2010). Tingginya tingkat likuiditas 

perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap kelancaran usaha, apabila 

pengelolaan modal usaha telah dilakukan dengan baik oleh manajemen 

perusahaan dalam peningkatan kegiatan produksi perusahaan serta peningkatan 

penjualan sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh fluktuasi 

laba yang tinggi pula. Di lain pihak ditinjau dari segi sudut pemegang saham, 

likuiditas yang tinggi tak selalu menguntungkan karena berpeluang menimbulkan 

dana-dana yang menganggur yang sebenarnya dapat digunakan untuk berinvestasi 

dalam proyek-proyek yang menguntungkan perusahaan (Tunggal, 1995).  

 

Menurut Tunggal (1995) indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah 

adanya efisiensi modal kerja yang dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang 

dimiliki dari aset kas di investasikan dalam komponen modal kerja sampai saat 

kembali menjadi kas. Makin pendek periode perputaran modal kerja makin cepat 
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perputarannya, sehingga modal kerja semakin tinggi dan perusahaan makin efisien 

yang pada akhirnya perolehan laba meningkat. Apabila dilihat dengan tingkat 

aktivitas rasio perputaran perusahaan yang tinggi, jika dilihat kegiatan usaha 

perusahaan tersebut bisa dikatakan sudah berjalan dengan efektif dan efisien.    

 

Menurut Munawir (2002) solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, 

baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio leverage berkaitan 

dengan pendanaan eksternal perusahaan yakni seberapa jauh sebuah perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui hutang atau pengungkit keuangan (financial 

leverage). Berdasarkan Pecking Order Theory dari Stewart C. Myers (1984), 

semakin besar rasio ini, menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus 

ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hal ini 

dapat menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin 

tinggi solvabilitas perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba semakin rendah. 

 

Leverage keuangan dapat menjadi pedang bermata dua. Dalam keadaan normal, 

perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil 

pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari 

modal pemilik akan diperbesar (leveraged). Pada masa resesi, penjualan menurun 

dan biaya-biaya menjadi meningkat, maka tingkat pengembalian ekuitas 

perusahaan yang leveraged akan turun sangat tajam, dan terjadi kerugian. 

Sementara, perusahaan yang bebas hutang akan masih mendapatkan keuntungan. 
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Perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang relatif tinggi, akan memiliki 

ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian sedang 

berada dalam keadaan normal, namun memiliki risiko kerugian ketika ekonomi 

mengalami masa resesi. Oleh sebab itu, keputusan akan penggunaan hutang 

mengharuskan perusahaan menyeimbangkan tingkat ekspektasi pengembalian 

yang lebih tinggi dengan risiko yang meningkat (Brigham & Houston; 2006).  

 

Menurut Langko (2010) menyatakan “Penggunaan modal pinjaman perusahaan bisa 

meningkatkan keuntungan dan kemampuan profitabilitas, tetapi penggunaan modal 

pinjaman juga dapat menyebabkan makin kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

atau bahkan dapat membawa kerugian pada perusahaan apabila penggunaan modal 

pinjaman itu sudah melampaui batas-batas yang wajar”.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyimpulkan bahwa variabel 

current ratio berpengaruh negatif terhadap ROA, variabel inventory turnover 

berpengaruh positif terhadap ROA, variabel debt to equity ratio berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011) menyimpulkan bahwa, variabel 

Current Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, variabel Total 

Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, variabel Debt 

to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berarti 

penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap teori yang dijelaskan 

sebelumnya. 
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Hasil penelitian berbeda juga bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh 

Nugroho (2010) menyimpulkan bahwa secara simultan dan parsial, efisiensi 

modal kerja, likuiditas dan solvabilitas tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas.  

 

Kemudian, hasil penelitian oleh Yusralaini (2009) menyimpulkan bahwa secara 

simultan variabel perputaran modal kerja, struktur modal, umur perusahaan dan 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun secara 

parsial hanya variabel struktur modal dan ukuran perusahaan yang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas sedangkan variabel modal kerja dan umur 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terahdap profitabilitas. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutanto dan Pribadi (2009) menyimpulkan bahwa : 

1. Hasil uji-T, rasio lancar, perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Namun, perputaran modal kerja bersih secara 

signifikan mempengaruhi ROA; 

2.  Hasil uji-F, rasio lancar, piutang omset, dan perputaran modal kerja bersih 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan pada ROA. 

 

Al-Mwalla (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penggunaan hutang 

jangka pendek berpengaruh negatif bagi profitabilitas sedangkan penggunaan 

hutang jangka panjang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meskipun 

leverage tidak memiliki efek apapun pada profitabilitas perusahaan tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2008) menyimpulkan bahwa;  

1. Variabel pangsa pasar secara invidual berpengaruh signifikan terhadap 

ROA dan ROE. Namun variabel rasio Leverage secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA tetapi berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. Variabel intensitas modal secara individual tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE; 

2. Pangsa Pasar, Rasio Leverage, dan Rasio Intensitas Modal secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE perusahaan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Elfianto (2011) menunjukan bahwa variabel 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, variabel 

perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas, dan variabel leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2010) menunjukan bahwa;  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pangsa pasar terhadap ROA, 

sedangkan rasio leverage dan intensitas modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA; 

4. Pangsa pasar terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE;  

5. Pangsa pasar, rasio leverage dan intensitas modal secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. 
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Profitabilitas 

Kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas dapat di gambarkan seperti 

dibawah ini.   

 

   Variabel Independen (X) 

 

  Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian. 

 

 

 

 

1.5 Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

H1 = Likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

H2 = Aktivitas mempunyai pengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

H3 = Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 

(X1)  

Likuiditas  

(X2)  

Aktivitas 

(X3)  

 Leverage 


