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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Struktur Modal 

Muhammad Fauzan (2015), tujuan manajemen keuangan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan sesuai dengan arus dana dimasa datang dan 

tingkat pendapatan untuk mengkapitalisasi arus dana, sehingga perusahaan 

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan. Teori 

struktur modal menjelaskan pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Tujuan dari teori ini adalah mengetahui pengaruh dari setiap struktur 

modal terhadap nilai perusahaan. Apabila berpengaruh, maka perusahaan harus 

mempertahankan struktur modalnya mendekati struktur modal yang optimal. 

Modal yang maksimal adalah modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

serta meminimalkan biaya demi efisiensi modal perusahaan.  

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan agency relationship dan 

masalah-masalah yang ditimbulkannya (Jensen dan Meckling, 1976). Agency 

relationship merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama 

bertindak sebagai principal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agent yang 

bertindak sebagai perantara yang mewakili principal dalam melakukan transaksi 

dengan pihak ketiga. Pihak principal memberi kewenangan kepada agent untuk 

melakukan transaksi atas nama principal dan diharapkan dapat membuat 

keputusan yang terbaik bagi prinsipalnya.  
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Namun kenyataannya dalam menjalankannya, pemilik perusahaan akan 

mendelegasikan kekuasaan kepada suatu tim profesional yang disebut manajemen 

untuk mengelola investasinya. Sehingga yang sering terjadi adalah diantara kedua 

belah pihak seringkali terjadi perbedaan kepentingan. Intinya adalah masalah 

keagenan karena konflik kepentingan antara para manajer dan para pemegang 

saham perusahaan. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimumkan 

kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh 

investasi perusahaan sedangkan manajer bertujuan pada kepentingan sendiri dan 

kemakmuran sendiri. 

Arum Ardianingsih (2010) menjelaskan dengan adanya pemegang saham 

institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. 

Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran 

pemegang saham. Signifikasi institusional ownership sebagai agen pengawas 

ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal, 

sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan. 

2.3 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Alfiarti Rahma (2014) menjelaskan sinyal adalah suatu tindakan yang 

diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan 

pemilik. Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan 
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(kepemilikan institusional). Informasi penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa 

lalu, saat ini maupun keadaan masa mendatang bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Sinyal akan membuat investor dan pemangku kepentingan menaikkan 

nilai perusahaan, dan kemudian membuat keputusan yang lebih menguntungkan 

bagi perusahaan. 

2.4 Profitabilitas 

 Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. 

Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, 

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta 

meningkatkan mutu produk dan melakukan invstasi baru. Oleh karena itu, 

manajemen perusahaaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung (Kasmir 2012:196).  

 Menurut Muhammad Fauzan (2015), Setiap perusahaan selalu berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan 

profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola 

sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Sebaliknya, sebuah perusahaan memiliki 

profitabilitas rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba tinggi. Profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk penilaian 
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hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu yang hasilnya akan dipakai 

sebagai berikut: 

1.  Analisis terhadap kemampuan menghasilkan laba yang akan mendeteksi 

penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh objek informasi. 

2.  Profitabilitas digunakan untuk menggambarkan kriteria dalam menilai 

tingkat kinerja perusahaan dalam hal kapabilitas dari manajemen. 

3.  Profitabilitas merupakan alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitass 

dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, koordinasi, 

budgeting, serta evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan. 

4. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen laba 

sesuai dengan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan 

investasi. 

 

2.4.1  Profitabilitas Menurut Pandangan Islam 

 Dunia adalah tempat manusia hidup dan manusia mempunyai kekuasaan 

besar terhadap ciptaan Allah yang ada diatas dunia. Manusia bekerja untuk 

menghasilkan keuntungan (profit) sekalipun islam memberikan kebebasan kepada 

setiap orang dalam mencari, menjual, membeli dan yang menjadi keinginin 

hatinya. Islam menentang keras sifat annaniyah (egois) yang mendorong 

sementara orang yang dan ketamakan pribadi kendati bahan baku yang menjadi 

kebutuhan rakyat. Hal ini diterangkan dalam Al-Baqarah ayat 16 : 
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 Yang artinya: “ Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk.” (Qs. Al-Baqarah: 16). 

 Ayat diatas menjeaskan bahwa tujuan sebuah usaha itu adalah memperoleh 

keuntungan, akan tetapi dalam bisnis islam, setiap pencapaian keuntungan itu 

harus sesuai dengan aturan syari’ah yaitu halal dari segi materi, halal dari cara 

perolehannya, serta halal dalam cara pemanfaatannya. Karena tanpa aturan 

syari’ah maka laba yang didapatkan para pembisnis tidak akan ada artinya.  

 

2.5 Siklus Konversi Kas  

 Menurut Husnul Ihsan (2016), siklus konversi kas yaitu lamanya 

perusahaan mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, lamanya perusahaan 

memperoleh kas dari piutangnya, dan lamanya perusahaan menangguhkan hutang. 

Siklus konversi kas berfokus pada rentang waktu yang terjadi ketika perusahaan 

menerima pembayaran dan menerima arus kas masuk. Siklus konversi kas 

semakin baik jika siklusnya semakin pendek yang artinya semakin pendek waktu 

yang diperlukan perusahaan dalam siklus produksinya baik itu terkait proses 

persediaan, piutang, dan hutang perusahaan dalam menghasilkan aliran kas masuk 

perusahaan. 
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 Menurut Daruz Yazdanfar dan Peter Ohman (2014), Siklus konversi kas 

memberikan gambaran penting  tentang proses keuangan dalam perusahaan. Jika 

suatu perusahaan berinvestasi lebih banyak modal daripada yang dianggap normal 

dalam industri tertentu, menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan daya 

saing. Aset yang diinvestasikan dalam bekerja modal sering mewakili bagian 

terbesar dari total aset, dan karena itu bisa menjadi insentif bagi rasionalisasi 

modal. Manajemen siklus konversi kas membutuhkan perencanaan, routing, dan 

mengevaluasi struktur modal alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dihitung dengan rumus (Daruz Yazdanfar dan Peter Ohman,2014): 

CCC = Days of Inventory + Days In Account Receivable 

Period - Days in Account Payable Period 

 

1. Periode konversi Persediaan (Days of Inventory) 

 Menurut Zaki Baridwan (2004:149), Perusahaan manufaktur  adalah 

perusahaan yang membeli bahan dan mengubah bentuknya untuk dapat dijual. 

Secara umum istilah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-

barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi 

barang-barang yang akan dijual. Persediaan merupakan komponen yang paling 

penting dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki persediaan yang tidak cukup 

maka perusahaan tidak bisa beroperasi dan melakukan penjualan. Pengelolaan 

yang baik adalah dengan mempercepat perputaran inventory.  

Pandangan islam mengenai persediaan dijelaskan dalam Surat Al-Jaatsiyah 

ayat 13 yang berbunyi : 
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 Yang Artinya: “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit 

dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

kaum yang berfikir.” (Al-Jaatsiyah: 13). 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan  manusia berperan 

sebagai khalifah, bumi adalah lapangan dan medan, sedang manusia adalah 

pengelola segala apa yang terhampar di muka bumi untuk di maksimalkan fungsi 

dan kegunaannya. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah pengelola 

resources yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan  optimal agar 

kesejahteraan dan keadilan ditegakkan. Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-

baiknya orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau 

masyarakat. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila 

seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu 

menempati posisi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Bagi Islam, 

memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi sendiri atau dijual 

ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi 

ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus 

pula mewujudkan fungsi sosial. 

Dihitung dengan rumus berikut (Tauringan dan Godfred, 2013 dalam Farah dan 

Cindy,2016): 
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Days of Inventory= 365X
         

                 
 

 

2. Periode Pengumpulan piutang (Days in Account Receivable Period) 

 Banyak perusahaan menjual secara kredit agar dapat menjual lebih banyak 

produk atau jasa. Piutang yang timbul dari penjualan semacam itu biasanya 

diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau wesel tagih. Transaksi paling umum 

yang menciptakan piutang adalah penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. 

Piutang usaha (account receivable) semacam ini normalnya diperkirakan akan 

tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari. Piutang 

usaha diklasifikasikan kedalam neraca sebagai aset lancar (Niswonger dan Warren 

1999:324). 

Dihitung dengan rumus berikut, Kasmir (2012:178)  : 

Days in Account Receivable Period = 365X
                  

         
 

 

3. Periode Penangguhan Utang (Days In Account Payable) 

 Muhammad Fauzan (2015) menambahkan bahwa utang merupakan 

kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau 

satu  siklus operasi perusahaan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Setiap 

perusahaan harus selalu diawasi, direncanakan, serta dijaga tingkat kepemilikan 

modal kerja sesuai dengan  kebutuhan dari setiap kegiatan operasional 

perusahaan. Kewajiban membayar utang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 

282 yang berbunyi : 
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 Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” (QS.Al baqarah:282).  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah 

mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau 

didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakkannya 

itu, dengan tidak merusak sedikit jua pun dari perjanjian dan jumlah utang yang 

telah dikatakannya 

Dihitung dengan rumus berikut Tauringan dan Godfred, 2013 dalam Farah dan 

Cindy,2016 : 

Days in Account Payable Period= 365X
               

                 
 

 

2.6 Kepemilikan Institusional  

 Menurut Daniel Oscar (2017) Kepemilikan institusional merupakan 

persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada 

di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah dalam maupun 

luar negeri. Mirawati (2013) menjelaskan dengan adanya pemegang saham seperti 

institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. 

Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring 
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tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi 

institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal.  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senentiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip pencatatan yang jujur, akurat 

dan adil juga telah diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 yang 

berbunyi : 

 

Yang artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Al-Baqaraah:283) 

 Ni Made Yuli (2017) menjelaskan semakin besar kepemilikan institusi 

maka semakin besar dorongan untuk mengawasi manajemen sehingga kinerja 
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perusahaan akan meningkat yang akan menguntungkan pemegang saham karena 

mendapatkan banyak keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati 

(2013) menemukan hasil bahwa secara parsial, kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Dihitung dengan rumus berikut, Rustendi dan Jimmi, 2008 dalam Yulius Ardi, 

2013 : 

Kepemilikan Institusional= 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 𝑿𝟏𝟎𝟎% 

 

2.7 Ukuran dan umur perusahaan 

  Ukuran perusahaan yang kecil akan memperlambat profitabilitas karena 

tidak memiliki jumlah modal kerja yang banyak dan penjualan yang tidak 

semaksimal perusahaan dengan ukuran yang besar. Besar kecilnya usaha dapat 

ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Kemudian perusahaan yang lebih 

muda akan sulit meningkatkan profitabilitas dibanding perusahaan yang telah 

lama berdiri. Perusahaan muda belum memiliki relasi yang banyak dan baru tahap 

pertumbuhan. Daruz Yazdanfar dan Peter Ohman (2014) menjelaskan sebagai 

perusahaan besar lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan lebih 

muda karena memungkinkan untuk mendapat profitabilitas yang besar. Berger 

dan Udell (1998) dalam Daruz Yazdanfar dan Peter Ohman (2014) berpendapat 

bahwa lebih tua perusahaan memiliki akses yang lebih baik untuk pembiayaan 

eksternal daripada yang lebih muda, sehingga perusahaan yang lebih tua kurang 

dibatasi dalam pembiayaan modal kerja mereka. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama, Judul 

Penelitian, Sumber 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

1. Darush Yazdanfar 

dan Peter Oman 

(2014), 

The impact of cash 

conversion cycle on 

firm profitability An 

empirical study 

based on Swedish 

data, 

Sumber:International 

Journal of 

Managerial Finance 

Siklus konversi kas 

(X), Profitabilitas 

(Y), Ukuran dan 

Umur Perusahaan 

(C). 

Seemingly 

Unreleted 

Regression 

(SUR) 

Siklus konversi kas 

(CCC) berpengaruh 

terhadap profitabilitas, 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas, dan Umur 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

profiabilitas 

2. Haitham Nobanee 

Modar Abdullatif 

Maryam AlHajjar 

(2011), 

Cash conversion 

cycle and firm’s 

performance of 

Japanese firms, 

Sumber: Asian 

Review of 

Accounting 

Siklus Konversi Kas 

(X1), Kinerja 

Perusahaan (X2), 

Profitabilitas (Y) 

Analisis 

Data Panel 

Dinamis  

Dalam penelitian ini 

memeproleh hasil 

bahwa siklus konversi 

kas berpengaruh 

terhadap profitabilitas 

dan kinerja perusahaan 

pada periode 

sebelumnya memiliki 

efek positif yang kuat 

pada kinerja perusahaan 

pada periode saat ini. 

Perusahaan-perusahaan 

yang memiliki siklus 

konversi kas yang 

pendek lebih 

menguntungkan 

daripada perusahaan 

yang memiliki siklus 

konversi kas yang 

panjang. 

3. Jimmy D. Moss and 

Bert Stine (1993), 

Cash Conversion 

Cycle And Firm 

Size: A study of 

retail firms, 

Sumber: Lamar 

University and 

Siklus Konversi Kas 

(X1), Ukuran 

Perusahaan (X2), 

Likuiditas (Y) 

Analisis 

Regresi  

Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

perusahaan kecil lebih 

mungkin memilik siklus 

konversi kas yang cepat 

karena persediaan yang 

dimiliki sering cepat 

habis karena selalu 
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No. 
Nama, Judul 

Penelitian, Sumber 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Austin State 

University 

 

melakukan penjualan. 

4. Intan Candra Dewi 

dan Ida Bagus Panji 

Sedana (2016),  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional Dan 

Dewan Komisaris 

Independen 

Terhadap Return On 

Asset, 

Sumber : E-Jurnal 

Manajemen Unud, 

Vol. 5, No. 5, 2016: 

3163 - 3190 ISSN : 

2302-8912 

 

Kepemilikan 

Manajerial (X1), 

Kepemilikan 

Institusional (X2), 

Dewan Komisaris 

Independen (X3), 

ROA (Y) 

Regresi 

Liniar 

Berganda 

1)Kepemilikan 

manajerial berpengaruh  

terhadap Return On 

Asset (ROA) pada 

perusahaan otomotif 

dan komponen di Bursa  

Efek Indonesia periode 

2010-2014.  

2).Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh  

terhadap Return On 

Asset (ROA) pada 

perusahaan otomotif 

dan  

komponen di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2010-2014. 

3).Dewan komisaris 

independen  

berpengaruh terhadap 

Return On Asset (ROA) 

pada  

perusahaan otomotif 

dan komponen di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2010-2014. 

5 Ni Made Yuli 

Sawitri, Made Arie 

Wahyuni, Gede Adi 

Yuniarta (2017),  

Pengaruh Kinerja 

Keuangan, Ukuran 

Perusahaan dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Profitabilitas. 

Likuiditas (X1), 

Solvabilitas (X2), 

Aktivitas (X3), 

Struktur 

Kepemilikan 

Institusional (X4), 

Profitabilitas (Y) 

Regresi 

Liniar 

Berganda 

1)Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas, 

2)Solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas, 

3)Aktivitas berpengaruh 

terhadap profitabilitas, 

4)Struktur kepemilikan 

institusional 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas 

6. Iva Indarnika 

Cahaya Martha, 

Siklus Konversi Kas 

(X), Profitabilitas 

Analisis 

Regresi  

Hasil penelitian siklus 

konversi kas 
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No. 
Nama, Judul 

Penelitian, Sumber 
Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

Indira Januarti 

(2013), 

Pengaruh siklus 

konversi kas 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2008-2011  

Sumber: Diponegore 

Journal of 

Accounting 

(Y) berpengaruh terhadap 

profitabiitas 

7. Husnul Ikhsan, 

Yancik Safitri, dan 

Trisandi wijaya 

(2016), 

Pengaruh Siklus 

Konversi Kas, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Struktur Modal 

Terhadap 

Profitabilitas, 

Sumber:  Jurusan 

Manajemen STIE 

Multi Data 

Palembang 

Siklus Konversi Kas 

(X1), Pertumbuhan 

Penjualan (X2), 

Struktur Modal 

(X3), Profitabilitas 

(Y) 

Regresi 

Liniar 

Berganda 

(1)siklus konversi kas 

tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas, 

 (2)pertumbuhan 

penjualan tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas,  

(3)struktur modal tidak 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Sedangkan secara 

simultan siklus konversi 

kas, pertumbuhan 

penjualan dan struktur 

modal berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional 

2. Penelitian ini menggunakan periode waktu 2014-2016 

3. Objek penelitian yang digunakan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen        Variabel Dependen 

 

 

   

 

 

 

 

Keterangan: 

 : Variabel Independen 

 : Variabel Kontrol 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Untuk dapat memperjelas pembahasan, maka dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

 

Siklus Konversi Kas  

(X1) 

Kepemilikan Institusional 

(X2) 
Profitabilitas (Y) 

 Ukuran perusahaan 

(C1) 

Umur Perusahaan 

(C2) 
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1. Hubungan siklus konversi kas terhadap profitabilitas 

Menurut Haitham Nobanee (2011), Siklus konversi kas yang lebih pendek 

dapat dikaitkan dengan profitabilitas yang tinggi karena meningkatkan efisiensi 

penggunaan modal kerja. Siklus konversi kas singkat menunjukkan bahwa 

perusahaan mengelola dan memproses persediaan lebih cepat, mengumpulkan 

uang dari piutang lebih cepat, dan memperlambat pembayaran kas kepada 

pemasok.  

 Menurut Darus Yazdanfar  Peter Ohman (2014), siklus konversi kas 

adalah proxy untuk net interval waktu antara pengeluaran kas suatu perusahaan 

untuk pembelian dan penerimaan kas dari segi hari. Menurut Tito Hari Handono 

(2011), secara teoritis siklus konversi kas mempunyai pengaruh terhadap 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit. Jika siklus konversi kas lama, 

maka kas yang diterima oleh perusahaan menjadi lambat sehingga ketersediaan 

kas rendah. Pada kondisi ketersediaan kas rendah maka perusahaan dapat 

mengalami kesulitan dalam membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang 

pada akhirnya dapat menurunkan kapasitas produksi sehingga dapat menurunkan 

profitabilitas.  

 Menurut Brigham dan Houston (2001:136) dalam Nurul Aini (2013) siklus 

konversi kas dapat dipersingkat dengan cara (1) Mengurangi periode konversi 

persediaan dengan memproses dan menjual barang secara lebih cepat, (2) 

Mengurangi periode penerimaan piutang dengan mempercepat penagihan, dan (3) 

Memperpanjang periode penangguhan utang dengan memperlambat pembayaran 

yang dilakukan. Citra Indradewi (2016) memperkuat bahwa semakin pendek atau 
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singkat siklus konversi kas, maka dapat dikatakan kinerja perusahaan baik sebab 

kas yang terikat dalam modal kerja dikelola secara efektif dan efisien sehingga 

profitabilitas perusahaan semakin besar karena jangka waktu untuk kas berubah 

menjadi kas kembali singkat. 

 Hasil Penelitian Iva dan Indira (2013)  bahwa siklus konversi kas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan demikian 

siklus konversi kas secara teoritis berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan 

antara siklus konversi kas terhadap profitabilitas dihipotesiskan sebagai berikut : 

H1 : Diduga siklus konversi kas berpengaruh  terhadap profitabilitas 

2. Hubungan antara kepemilikan institusional terhadap profitabilitas 

 Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Yulius Ardi (2013) 

menyebutkan berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer 

dan pemegang saham  mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut 

agency conflict. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaaan 

investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja 

manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen selaku pengelola perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang 

tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer.  

Sejalan dengan hasil penelitian oleh Triyono (2016) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional  memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau 
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manajemen dan kebijakan perusahaan Hal ini akan berpengaruh bagi perusahaan 

tersebut, baik dari segi peningkatan nilai perusahaan maupun peningkatan 

profitabilitas. Hasil penelitian oleh Mirawati (2013) bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap profitabilitas. 

H2 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas 

 

3. Hubungan antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 

Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan yang menggambarkan perusahaan memiliki modal kerja besar 

untuk meningkatkan perusahaan. Darush Yazdanfar (2014) menjelaskan sebagai 

perusahaan besar lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan lebih 

muda karena memungkinkan untuk mendapat laba yang besar. Ukuran perusahaan 

yang kecil akan memperlambat profitabilitas karena tidak memiliki jumlah modal 

kerja yang banyak dan penjualan yang tidak semaksimal perusahaan dengan 

ukuran yang besar. Besar kecilnya usaha dapat ditinjau dari lapangan usaha yang 

dijalankan. Sherly Octavia (2015) menambahkan  dengan mudahnya memperoleh 

modal atau pinjaman dari kreditur untuk perusahaan yang ukurannya besar, akan 

dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan tersebut dan dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

H3 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh  terhadap profitabilitas 

 

 



34 
 

 

4. Hubungan antara umur perusahan terhadap perofitabilitas 

 Umur perusahan dapat di lihat dari lamanya perusahaan itu mulai 

beroperasi atau didirakan. Berger dan Udell (1998) dalam Darush Yazdanfar 

(2014) berpendapat bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki akses yang lebih 

baik untuk pembiayaan eksternal daripada perusahaan yang lebih muda, sehingga 

perusahaan yang lebih tua kurang dibatasi dalam pembiayaan modal kerja mereka. 

Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan memerlukan modal kerja yang 

tinggi dan umur perusahaan yang lebih tua akan mudah untuk mendapatkan modal 

kerja. 

H4 : Diduga umur perusahaan berpengaruh terhadap profitabitabilitas 

 


