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INTISARI 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Dalam upaya untuk mencapai profitabilitas tersebut, 

perusahaan harus mampu beroperasi secara lancar dan dapat mengkombinasikan 

sumber daya yang dimiliki dengan efektif dan efisien. Upaya tersebut dapat 

membantu dalam meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Salah satu faktor 

yang dapat menentukan baik atau buruknya kinerja suatu perusahaan yaitu 

profitabilitas, karena profitabilitas suatu perusahaan mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan.  

Berubahnya basis pertumbuhan perusahaan dari bisnis yang berdasarkan 

tenaga kerja (labor-based business) menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan 

(knowledge-based business), sehingga perusahaan- perusahaan akan menciptakan 

suatu cara untuk mengelola pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan (Pratiwi, 2018). Hal tersebut lebih dikenal sebagai modal 

intelektual perusahaan atau intellectual capital (IC). 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya  Pradwita, (2008), 

Wilopo R, (2011), Reza (2012), Putra (2017),   sehingga menarik bagi peneliti 

untuk meneliti ulang pengaruh Human Capital, Structural Capital, Customer 

Capital, Good Governance dan leverage terhadap Profitabilitas Perusahaan, 

sehingga hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 

hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan tahun 2017. 

Sampel yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel purposive sampel, 

diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan. Teknik pengambilan data dokumentasi 

untuk mendapatkan data sekunder dari BEI.  

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regersi berganda adalah 

:Human capital berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Struktural capital berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Customer 

capital berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Kepemilikan 

menejerial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 
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