
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda indonesia pada pertengahan tahun 1997-1998 

menyebabkan terpuruknya perekonomian nasional namun hal ini tidak berlaku untuk industri 

pulp and paper karena sebagian besar pemasarannya dilakukan melalui ekspor. Krisis 

ekonomi menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS jadi naik hal ini sangat 

menguntungkan bagi industri ini karena harga jual produknya pun menjadi meningkat bagi 

ekspor. 

Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia semakin membaik meskipun 

tidak signifikan hal ini terbukti dengan adanya peningkatan disisi moneter yang dilihat dari 

data yang diperoleh dari Bank Indonesia (www.bi.go.id : 2010), stabililtas ekonomi dari 

tahun 2005-2009 mengalami perkembangan yang membaik, hal ini tercermin dari 

menguatnya nilai tukar dan menurunnya laju inflasi. Pada penutupan akhir tahun 2005, nilai 

tukar Rupiah terhadap dollar menyentuh level Rp. 9.879,- atau menurun 5.49% dari 

penutupan tahun sebelumya, di tahun 2006 nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali 

menyentuh level Rp. 9.065,- atau menguat 8.97% dari penutupan harga di tahun sebelumnya. 

Setelah menguat pada akhir tahun 2006, nilai tukar rupiah kembali merosot, hal ini 

terbuti dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menyentuh level Rp. 9.466,- atau melemah 

4.23%, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali juga berlangsung di tahun 

2008, dimana nilai tukar rupiah sudah menyentuh angka Rp. 11.005,- atau melemah 13,98% 

dari penutupan harga ditahun sebelumnya. Namun seiring dengan perekonomian di Indonesia 
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yang semakin membaik nilai tukar rupiah terhadap dollar juga ikut membaik yaitu menyentuh 

angka Rp. 9.447,- atau menguat 16,49% dari penutupan harga ditahun sebelumnya. 

Namun menghadapi krisis ekonomi global di tahun 2008 , industri pulp & kertas 

Indonesia mendapatkan tantangan yang cukup serius, karena sebagian besar produknya 

merupakan komoditas ekspor. Bahkan, Pemerintah telah menetapkan produk pulp & kertas 

sebagai salah satu dari sepuluh produk andalan ekspor terbesar dalam meraup devisa. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari (www.mediadata.co.id) Dalam lima tahun terakhir, 

devisa yang diraih dari komoditas ini meningkat rata-rata 8,9% setiap tahun dari US$2,7 

milyar menjadi US$4,1 milyar pada 2007, sehingga Indonesia saat ini menempati peringkat 

ke-13 dalam produksi pulp dunia. 

Tercatat sebelum krisis ekonomi global ekspor pulp & kertas Indonesia cenderung 

meningkat, sejalan dengan tingginya kebutuhan pemakaian produk kertas di dalam maupun 

luar negeri. Ekspor kertas dalam 5 tahun terakhir tercatat meningkat rata-rata sekitar 3,7% per 

tahun. Sedangkan ekspor bahan bakunya (pulp), mengalami stagnasi di kisaran 2,4 juta ton. 

Tingginya kinerja ekspor tersebut, karena industri pulp & kertas Indonesia semakin 

kompetitif dibanding produk dari negara lain, khususnya dari negara negara maju seperti 

Amerika Serikat dan Kanada. 

Namun kini, menurut sumber Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) industri 

kertas menjelang akhir 2008 ini diperkirakan akan mengalami kerugian, akibat krisis 

keuangan dunia. Pasar ekspor ke USA dan UE misalnya, banyak yang dibatalkan, sementara 

penjualan di dalam negeri mengalami penurunan. Merosotnya permintaa berdampak 

meningkatnya potensi kerugian produsen pulp & kertas sekitar US$864 juta.  

Pada Nopember 2008, harga pulp di pasar dunia anjlok dari US$800 per ton menjadi 

US$600 per ton atau turun sekitar 44,4%. Akibat melemahnya permintaan, produksi pulp & 
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kertas di dalam negeri ikut terpangkas. Pada saat yang sama, biaya produksi justru 

membengkak akibat anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap US$. 

Sampai saat ini, produktivitas pulp & kertas Indonesia masih terkendala oleh bahan 

bakunya, karena pasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) belum sepenuhnya menggantikan 

bahan baku dari hutan alam. 

Meningkatnya kebutuhan pulp & kertas tercermin dari meningkatnya kapasitas. 

Dalam periode 2003 – 2008, kapasitas pulp di dalam negeri meningkat rata-rata 0,6% per 

tahun. yaitu dari 5,2 juta ton menjadi 6,4 juta ton per tahun. Dan pada 2010, kapasitas 

terpasang industri pulp diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 7.5 juta ton per tahun, 

seiring dengan beroperasinya pabrik baru. Pada priode yang sama, kapasitas produksi kertas 

juga mengalami peningkatan yang berarti, dari 9,0 juta ton menjadi 10,3 juta ton per tahun. 

Peningkatan ini sejalan dengan perluasan pabrik di sektor industri ini. Di Indonesia 

sedikitnya tercatat 84 pabrik pulp & kertas, terbagi atas14 pabrik kertas terpadu dengan 

industri bahan bakunya (pulp), 67 pabrik kertas dan 3 pabrik pulp (mediadata.co.id). 

 Indonesia berpotensi untuk menjadi tiga besar dalam industri pulp dan kertas di dunia, 

antara lain karena produksi pulp dan kertas di Tanah Air diuntungkan oleh berbagai kondisi 

alam dan geografis di khatulistiwa. Saat ini Indonesia menempati peringkat 11 dunia untuk 

industri kertas dan peringkat sembilan dunia untuk industri pulp (antaranews.com). 

Indonesia diuntungkan karena letak geografis Indonesia yang berada di garis 

khatulistiwa yang rata-rata memiliki pepohonan yang tumbuh tiga kali lebih cepat 

dibandingkan di negara-negara yang berada di daerah dingin, sehingga tersedia hutan yang 

luas sebagai sumber bahan baku, selain itu Indonesia juga berada di tengah-tengah Asia yang 

sedang berkembang menjadi raksasa ekonomi baru yang menjadi pasar terbesar pulp dan 

kertas dunia di masa depan. 
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Persaingan global dalam bisnis pulp dan kertas sangat keras dan persyaratan 

lingkungan yang diterapkan juga semakin lama semakin ketat. Apalagi hemat energi dan 

ramah lingkungan sekarang telah menjadi tuntutan bisnis karena negara-negara tujuan ekspor 

dan para pembeli produk semakin menuntut adanya pulp dan kertas yang diproduksi dari 

sumber yang legal, yang dilengkapi dengan sertifikasi resmi mengenai legalitasnya. 

Tahun 2011 ekspor kertas dari Indonesia masih akan diwarnai dengan tuduhan 

dumping, karena harga kertas Indonesia sangat kompetitif di beberapa negara tujuan ekspor. 

Setiap tahun selalu ada negara tujuan ekspor kertas Indonesia yang melakukan tuduhan 

dumping. Industri kertas dan pemerintah terus melakukan perlawanan antara lain melalui 

lembaga internasional seperti WTO.  

Pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat juga diperoleh dari berbagai 

sumber antara lain modal sendiri, modal pemilik perusahaan atau pemegang saham, atau dari 

sumber lainnya yaitu modal pinjaman. Keputusan pendanaan ini akan mempengaruhi 

keadaan struktur modal perusahaan.Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kelompok dalam 

rasio Levarage. Rasio ini menunjukan komposisi atau stuktur modal dari total pinjaman 

(hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara total utang dengan total 

modal. Debt to Equity Ratio (DER) dapat memberikan gambaran mengenai stuktur modal 

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak terbayarkan suatu 

hutang. Debt to Equity Ratio (DER) juga menunjukan tingkat hutang perusahaan, perusahaan 

dengan hutang yang besar mempunyai biaya hutang yang besar pula. Hal tersebut menjadi 

beban bagi perusahaan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor. Para investor 

cendrung menghindari saham-saham yang memiliki Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

Ketika terdapat penambahan jumlah hutang secara absolute maka akan menurunkan tingkat 
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solvabilitas perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak dengan menurunnya nilai return 

perusahaan. 

Suatu perusahaan dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan finansial adalah 

apabila perusahaan itu dalam menjalankan kegiatan operasinya mampu untuk menyediakan 

modal sesuai dengan jumlah modal yang dibutuhkan. Sehingga tidak ditemukan adanya 

hambatan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan terutama dalam hal investasi 

dan pembelajaran perusahaan. 

Setiap perusahaan harus mampu untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan dalam 

kegiatan operasionalnya dan juga menggunakan dana tersebut seefektif dan seefisien 

mungkin. Jika modal yang dibutuhkan bisa dipenuhi dari modal yang dimiliki oleh 

perusahaan sendiri, maka modal pinjaman tidaklah perlu dicari, namn apabila jumlah dana 

yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi perusahaan jauh lebih besar dari dana yang dimiliki 

perusahaan, maka perusahaan bisa memperoleh kekurangan dana tersebut dari pihak kreditur 

sebagai modal pinjaman.  

 Pengukuran kinerja perusahaan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena dengan pengukuran kinerja yang baik akan dapat memberikan gambaran 

yang baik dan jelas terhadap keberhasilan perusahaan. Salah satu ukuran yang digunakan 

oleh para pihak yang terlibat dalam perusahaan dalam menganalisis keuntungan yang 

didapatkan perusahaan dalam suatu periode adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

meliputi Return On Investmen (ROI), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). 

Rasio ini diyakini oleh sebagian para pakar dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari keseluruhan investasi yang ditanamkan dan terjaminnya kebutuhan 

operasi perusahaan. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu 

bank. Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 
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earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Tujuan 

utama operasional bank adalah mencapai tingkat probabilitas yang maksimal. ROA penting 

bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Probabilitas 

merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan 

efisien. Probabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan 

income. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset 

(Dendawidjaya, 2005).  

Dengan adanya proporsi yang tepat antara modal pinjaman jangka panjang dan  modal 

sendiri yang ada dalam perusahaan, maka diharapkan profitabilitas suatu perusahaan akan 

menjadi optimal terutama dalam aspek finansialnya. 

Dilihat dari laporan keuangan industri pulp and paper mills, beberapa perusahaan 

terlihat dalam beberapa tahun terakhir rata-rata mengalami kerugian dan aset yang ada 

sebagian besar dimodali oleh hutang. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai apakah nilai tukar rupiah per dollar AS dan proporsi hutang berpengaruh terhadap 

profitabillitas yang dituangkan dalam judul : 

“ Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Proporsi Hutang terhadap Profitabilitas pada 

Industri Pulp and Paper Mills Periode 2008-2013” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi nilai tukar rupiah per dollar AS di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2008-2013. 

2. Bagaimana proporsi hutang perusahaan di industri pulp and paper millsdi Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2013. 

3. Bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan di industri pulp and paper mills di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2013. 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS dan proporsi hutang terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan di industri pulp and paper mills di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2013 baik secara parsial maupun simultan. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui gambaran tentang ada atau 

tidaknya pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS dan proporsi hutang terhadap tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kondisi nilai tukar rupiah per dollar AS di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2008-2013. 

2. Mengetahui proporsi hutang perusahaan di industri pulp and paper millsdi Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2013. 

3. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan di industri pulp and paper millsdi Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2013. 
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4. Mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS dan proporsi hutang terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan di industri pulp and paper millsdi Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2013 baik secara parsial maupun simultan. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pihak Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya mengenai pengaruh nilai tukar 

rupiah dan proporsi hutang terhadap tingkat profitabilitas. 

2. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk lebih 

memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang 

nyata melalui teori yang didapatkan dalam bangku kuliah. 

3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pihak 

manajeman perusahaan agar lebih memperhatikan nilai tukar rupiah per dollar AS dan 

proporsi hutang terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 Faktor-faktor non fundamental ekonomi adalah faktor-faktor yang secara tidak 

langsung mempengaruhi perekonomian misalnya politik, sosial, keamanan dan lain-lain. 

Sedangkan faktor-faktor fundamental ekonomi adalah faktor-faktor yang secara langsung 

mempengaruhi perekonomian secara makro, misalnya nilai tukar, tingkat suku bunga SBI, 

inflasi, tingkat investasi, tingkat pengangguran, devisit anggaran, defisit neraca pembayaran 

dan neraca perdagangan.  
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 Besarnya kurs suatu negara terhadap mata uang lainnya biasanya ditentukan oleh 

keadaan perekonomian suatu negara. 

 Menurut Rodriguez & carter (2006:91): 

 ” Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang dibandingkan dengan 

jenis mata uang lain”.  

Pada perdagangan mata uang terdapat kurs beli dan kurs jual, kurs beli menunjukan 

nilai tukar yang dinyatakan dalam jumlah satuan mata uang negara lain yang harus 

diserahkan kepada bank atau tempat penukaran uang untuk membeli tiap unit mata uang 

negara tertentu. Sedangkan kurs jual menunjukan jumlah satuan mata uang negara lain yang 

akan diterima dari pihak bank atau tempat penukaran uang, jika membeli mata uang lain 

dengan mata uang domestik.  

 Tingkat kurs rupiah terhadap dollar AS secara signifikan mempengaruhi kinerja 

perusahaan, apabila perusahaan yang operasinya menggunakan dollar AS akan berpengaruh 

terutama perusahaan yang orientasi produknya dikhususkan untuk pasar ekspor atau luar 

negeri. Penurunan niai tukar rupiah akan menyebabkan produknya lebih kompetitif dipasar 

luar negeri sehingga membuka peluang perusahaan untuk meningkatkan pendapatan yang 

lebih besar karena penjualan produknya semakin diminati pasar luar negeri. Apalagi 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan adalah dalam bentuk mata uang Dollar (Fitri K, 

2010). 

Kurs atau nilai mata uang (exchange rate) adalah harga mata uang negara asing dalam 

satu satuan mata uang domestik (Samuelson, 1994). (Suseno TW Hg, 1990) menyatakan bahwa 

nilai tukar rupiah yang relatif rendah terhadap mata uang negara lain terutama US$ akan 

mendorong peningkatan ekspor dan dapat mengurangi laju pertumbuhan impor. Nilai tukar 

rupiah yang rendah akan mendorong melemahnya daya beli masyarakat yang dapat memicu 
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kurang menariknya tingkat keuntungan investasi dalam pasar modal. Dalam hal ekspor, 

penurunan nilai tukar (depresiasi) rupiah terhadap mata uang asing (US$) memungkinkan 

eksportir menawarkan barang dengan harga yang lebih murah sehingga meningkatkan daya saing 

di luar negeri. 

Nilai tukar mata uang asing merupakan harga dimana mata uang suatu negara dapat 

dikonversikan menjadi mata uang negara lain. Dalam  penelitian ini digunakan nilai tukar mata 

uang asing direct qoute (USD/IDR). 

Konsep penting manajemen pendanaan adalah masalah sumber dan penggunaan dana. 

Usaha untuk memperoleh dana berkaitan dengan aliran kas yang masuk (cash inflow) sebagai 

sumber dana, sedangkan aliran kas keluar (cash outflow) berkaitan dengan kegiatan 

penggunaan dana yang digunakan untuk operasi atau kegiatan perusahaan. Sumber dana yang 

dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan tersebut terdiri atas modal asing dan modal 

sendiri. Kedua sumber dana alokasi tersebut tergambar dalam struktur perodalan perusahaan 

pasa laporan keuangan neraca. 

Menurut Brealey, et.all (2008:75), rasio solvabilitas yang aman digunakan adalah 

rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER). Hubungan antara hutang 

dengan ekuitas sering digunakan untuk meneliti masalah pembiayaan (rasio hutang) (Keown, 

et.all, 2008:121). Semakin tinggi DER maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor 

akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan 

proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva (Sartono, 2001:121). DER akan 

berbeda tergantung pada sifat bisnis dan variabilitas arus kas. Perbandingan DER untuk suatu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang hampir sama memberi kita indikasi umum tentang 

nilai kredit dan risiko keuangan dari perusahaan itu sendiri (Brigham dan Houston, 

2009:209). 
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 Menurut Agnes Sawir (2003:13): 

“Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal 

sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.” 

Modal asing adalah modal yang berasal dari para kreditur, ini merupakan utang bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Pengambilan utang merupakan salah satu bentuk dari 

ketidaksediaan dana dalam suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi atau pengembangan 

bisnisnya. Seringkali dana yang telah ada, yaitu dari modal sendiri harus ditambah lagi 

karena jumlah dana yang guna ekspansi bisnis, inovasi produk baru atau bahkan 

penggabungan usaha yang telah direncanakan jauh lebih besar dibandingkan dengan 

ketersediaan dana yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini Debt to Equity Ratio (DER) akan diukur menggunakan rumus :  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (DER) =  
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Tujuan perusahaan menggunakan pinjaman pada struktur modalnya pada dasarnya 

adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan peningkatan pendapatan 

diharapkan profitabilitas perusahaan akan meningkat pula.  

Menurut Agus Sartono (2001:122): 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.” 

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah alat untuk mengukur efektivitas 

manajeman berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari volume penjualan, total 

aktiva, dan modal sendiri. 
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Karena persahaan menggunakan beberapa faktor sumber modal yaitu hutang dan 

modal sendiri, maka kedua faktor tersebut dapat dijadikan indikator dari perhitungan 

profitabilitas perusahaan yang diihat dari segi Return On Asset. 

Menurut Hanafi (2000): 

” Return on Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai asset tersebut” 

Adapun rumus yang digunakan adalah:  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Dari uraian krangka pemikiran di atas, maka dapat di susun bagan kerangka berpikir 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 

 Perusahaan 

Faktor 

fundamental   
Struktur modal 

Nilai tukar Modal Pinjaman 

( Hutang) 

 

Modal sendiri 

Profitabilitas (ROA) 
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Sedangkan berdasarkan paradigma penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel 

yang diteliti yaitu Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Proporsi Hutang (DER) dan Profitabilitas 

(ROA) maka dapat digambarkan bahwa Kurs sebagai variabel dependen akan mempengaruhi 

profitabilitas berupa ROA sebagai variabel independen yang sebelumnya mempengaruhi 

proporsi hutang berupa DER. Maka untuk dapat mempengaruhi ROA secara langsung Kurs 

membutuhkan DER sebagai variabel moderator. Sedangkan DER maupun ROA tidak dapat 

mempengaruhi Nilai Tukar (Kurs) karena Nilai Tukar merupakan faktor eksternal perusahaan 

berupa faktor fundamental yaitu faktor yang secara langsung mempengaruhi perekonomian 

secara makro. 

Dari uraian paradigma penelitian diatas, maka dapat disusun bagan paradigma 

penelitian sebagai berikut : 

Gambar 1.2 

Paradigma Penelitian 

  

Nilai Tukar Rupiah 

(Kurs) 

Proporsi Hutang 

Debt to Equity 
Rasio (DER) 

Profitabilitas 

Return on Assets 
(ROA) 

Var. 
Dependent 

Var. 
Independent 

moderator 
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Penelitian Ajayi dan Mougoue (1996) dalam Sugiri (2000) memperoleh bukti empiris 

bahwa terdapat interaksi jangka pendek yang berpengaruh signifikan dan positif antara kurs mata 

uang asing dengan profitabilitas perusahaan. Bukti empirik yang lain terdapat interaksi timbal 

balik antara kurs mata uang asing dan profitabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

dengan pengaruh yang negatif. 

Secara teori, nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran 

terhadap mata uang lokal rupiah maupun mata uang US$. Merosotnya nilai tukar rupiah 

menunjukkan merosotnya kemampuan ekonomi nasional Indonesia, sehingga kemampuan 

fundamental perusahaan juga akan cenderung merosot, demikian sebaliknya (Farrel, 1997). 

Peningkatan nilai tukar (apresiasi) akan meningkatkan profitabilitas. Penelitian mengenai 

pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas dilakukan oleh Kurniawan dan Hapsoro (2007) yang 

menunjukkan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa Semakin kuat nilai tukar terhadap dollar akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

Hasil penelitian FL Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa apabila debt to equity ratio mengalami 

kenaikan maka akan menurunkan jumlah ROA, sebaliknya apabila debt to equity ratio 

mengalami penurunan maka akan menaikkan jumlah ROA. 

Hal ini mengindikasikan bahwa hutang berbanding terbalik dengan ROA. Pada saat debt 

to equity ratio rendah, hutang rendah maka meningkatkan profit karena perusahaan tidak harus 

menanggung beban bunga dan mengurangi resiko financial distress. 

1.6 Hipotesis 

 Berdasarkan Identifikasi Masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

 “Terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai tukar rupiah per dollar AS dan 

proporsi hutang terhadap tingkat Profitabilitas” 
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1.7 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan di dala melaksanakan penelitian ini adalah dengan metode 

deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan 

inpretasi yang tepat, dimana trmasuk di dalamnya studi untuk melukiskan secara akurat sifat-

sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu, serta studi untuk menentukan frekuensi 

terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan realibilitas 

(Nazir 2005:89). Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh 

variabel penelitian secara independen. Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis, melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis ditolak atau diterima dengan menggunakan perhitungan dari data 

statistik, pengaruh variabel X dan Y. 

1.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan juni 2012 hingga selesai. Data penelitian 

ini akan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdapat dalam indonesian capital 

market Directory. Penelitian ini dilakukan di kampus universitas Widyatama yang berlokasi 

di Jalan Cikutra No. 204 Bandung 40125. 

 


