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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring 

dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, 

mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan mencari dana. Akan tetapi, 

manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber 

dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat 

penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen 

operasi dan lain sebagainya. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan 

yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah.  

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan 

operasinya. Menurut Gitman (2006:4) pengertian manajemen keuangan adalah : 

”Management finance is concerned with the duties of the financial manager in the 

business firm. Financial managers actively manage the financial affairs of any type 

of business-financial and non financial, private and public, large and small, profit-

seeking and not-for-profit. They perform such varied financial tasks as planning, 

extending credit to costumers, evaluating poposed large expenditures, and raising 

money to fund the firm’s operation.” 

 

Sama halnya menurut Sutrisno (2001:3) yaitu: 

“Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah 

serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisien”. 
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Sama halnya menurut Sartono (2001:6) mengartikan  bahwa: 

“Manajemen keuangan sebagai dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian 

dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha 

pengumpulandana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara 

efisien”. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian manajemen 

keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana yang akan digunakan 

untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian menggunakan 

atau mengalokasikan dana tersebut baik dana dalam perusahaan maupun dana diluar dari 

perusahaan kedalam berbagai bentuk investasi. 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah 

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normative tujuan 

keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan (Husnan, 2004;6). 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau 

pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya 

harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, 

dan kebijakan dividen. Maka tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana 

perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana guna 

mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham (Sutrisno,2003:5). 

2.1.3 Prinsip Manajemen Keuangan 

Prinsip manajemen keuangan perusahaan menuntut agar baik dalam memperoleh 

maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada perkembangan efisiensi dan 

efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan tidak lain adalah menyangkut kegiatan 

perencanaan, analisis dan pengendalian yang baik dalam menggunakan maupun dalam 

pemenuhan kebutuhan dana. 
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2.1.4 Fungsi Manajemen keuangan 

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:5) adalah : 

a. Keputusan investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

b. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

c. Kebijakan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan 

penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. 

2.2 Pasar Modal 

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar 

tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli dan juga tawar 

menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang 

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek. Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. 

Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam 

pengembangan Pasar Modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-

perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu 

menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar 

modal terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan, kebijakan 

manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker, dan informasi lainnya. 

Definisi mengenai pengertian pasar modal yang dikutip dibawah ini pada dasarnya 

tidak berbeda jauh satu sama lainnya. 
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Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995: 

”Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, sertal embaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek.” 

Pengertianpasar modal menurut Fakhruddin (2001, 1): 

“Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bias diperjual belikan, baik dalam bentuk utang 

atau pun modal sendiri.” 

 

2.3 Nilai Tukar  

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai latau harga dua mata uang. Pengertian nilai 

tukar mata uang menurut FASB adalah rasio antara suatu unit mata uang dengan sejumlah 

mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. Perbedaan nilai tukar riil dengan 

nilai tukar nominal penting untuk dipahami karena keduanya mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap risiko nilai tukar (Sartono, 2001). Perubahan nilai tukar nominal akan 

diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan 

pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas. 

Menurut Nopirin (1990) menjelaskan bahwa nilai tukar merupakan semacam harga 

didalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang 

berbeda, maka akan terjadi perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang 

tersebut. Perbandingan inilah yang seringkali disebut nilai tukar atau kurs (exchange 

rate). Sejalan dengan hal tersebut, Harianto (1998) mendefinisikan bahwa nilai tukar 

rupiah adalah harga rupiah mata uang negara lain. Kebijakan nilai tukar dilakukan untuk 

mengendalikan transaksi neraca pembayaran. Nilai tukar yang rendah relatif terhadap 

mata uang negara lain akan mendorong peningkatan ekspor dan dapat mengurangi laju 

pertumbuhan impor. 
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Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar (exchange rate) 

yaitu pendekatan moneter (monetary approach) dan pendekatan pasar asset (asset market 

approach). Pada pendekatan moneter, nilai tukar didefinisikan sebagai harga dimana mata 

uang asing (foreign currency/foreign money) dijual belikan terhadap mata uang domestik 

(domestic currency/domestic money) dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran 

dan permintaan uang. Kontribusi perubahan nilai tukar terhadap keseimbangan 

penawaran dan permintaan uang digunakan hubungan absolute perchasing power parity 

(PPP) yang merupakan keseimbangan antara harga domestik P dan konversi kurs valuta 

asing ke dalam mata uang domestik eP* dengan rumus P=eP* atau e=P/P* (Batiz and 

Batiz, 1985 dalam Hardiningsih, et. al., 2002). 

Tiap negara memiliki mata uang yang berbeda dari negara lain, dan juga nilai setiap 

mata uang akan memiliki nilai yang berbeda pula jika dibandingkan dengan mata uang 

negara lain. Dewasa ini dengan semakin luasnya transaksi perdagangan international 

maka tingkat kebutuhan akan valuta asing pun meningkat. Suatu negara sudah dipastikan 

akan bertransaksi dengan negara lain maka arus keluar masuknya suatu valuta ke suatu 

negara dimungkinkan terjadi.  

Agar dapat digunakan disuatu negara yang berbeda maka valuta negara asal haruslah 

diubah kedalam valuta negara tujuan. Dari proses yang seperti inilah muncul suatu istilah 

“nilai tukar” atau exchange rate. 

Rodriguez & Carter (2006:91) menyatakan bahwa : 

“Exchange rate is the price hope one currency expresse in terms of another 

currency” 

Artinya bahwa nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang yang 

dibandingkan dengan jenis mata uang lain. 
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 Menurut Jeff Madura (2006:88) menyatakan bahwa : “Nilai tukar atau kurs 

mengukur suatu valuta dari prespektif lain” 

 Dari definisi-definisi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa nilai tukar atau 

kurs merupakan ukuran harga perspektif valuta yang diekspresikan dari valuta lain. 

 Kuotasi yang memiliki nilai suatu valuta asing dalam mata uang domestik 

disebut sebagai direct kuotion, sedangkan kuotasi yang mewakili jumlah unit valuta 

asing per mata uang domestik disebut direct kuotation. Sebagai contoh nilai Rp. 

9.000/US$ disebut sebagai Direct kuotation sedangkan nilai $ 0.00175/Rp disebut 

indirect kuotation merupakan kebalikan dari direct kuotation. 

 Sejalan dengan berubahnya kondisi perekonomian, nilai tukar juga berubah 

secara substansi. Jika suatu valuta mengalami penurunan nilai hal ini disebut sebagai 

depresiasi. Pada saat ini mengartikan mata uang asing mengalami penguatan relatif 

terhadap mata uang domestik, sebaliknya jika mata uang domestik mengalami 

penguatan relatif terhadap mata uang asing maka hal ini disebut sebagai apresiasi, 

berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah penting mengenai nilai tukar menurut Jeff 

Madur (2006:58-173): 

1. Kurs Forward 

Nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu dimasa depan 

yang biasanya dikuotasikan oleh bank. 

2. Kurs Spot 

Nilai tukar berjalan suatu valuta yang dapat berubah-ubah dari waktu ke 

waktu. 

3. Kurs Pusat 
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Kurs diantara dua valuta eropa yang ditetapkan oleh sistem moneter eropa, 

kurs antara dua negara dibolehkan bergerak dalam batas-batas tertentu 

disekitar kurs pusat 

4. Kurs Silang 

Kurs antara valuta a dan valuta b, jika diketahui masing-masing antara 

valuta a dan valuta b dengan valuta ke 3. 

5. Kurs Ask (Kurs Jual) 

Nilai suatu valuta dimana suatu bank berkenan untuk menjualnya. 

2.3.1 Sistem Nilai Tukar 

Berbedanya nilai tukar suatu valuta disetiap negara tergantung dari kebijakan 

pendapatan sistem nilai tukar negara tersebut. Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan 

menurut seberapa jauh nilai tukar dikendalikan oleh pemerintah, kategori-kategori sistem 

nilai tukar menurut Jeff Madura (2006:165-170) adalah sebagai berikut: 

1. Sistem nilai tukar tetap 

Sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system adalah suatu sistem 

moneter dimana nilai tukar dibuat konstan atau hanya dibiarkan berfluktuasi dalam 

batas-batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar bergerka terlalu tajam, pemerintah 

dapat melakukan intervensi untuk mempertahankannya dalam batas-batas yang 

dimaksud. 

2. Sistem nilai tukar mengambang bebas 

Sistem nilai tukar mengambang bebas atau freely floating exchange rate system 

merupakan suatu sistem moneter dimana nilai tukar dibiarkan bergerak mengikuti 

kekuatan-kekuatan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Dalam sistem ini 

perusahaan-perusahaan multi nasional perlu menyerahkan sumberdaya yang 

substantial untuk mengukur dan mengelola resiko valuta asing. 
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3. Sistem nilai tukar mengambang terkendali 

Sistem mengambang terkendali atau Managed float adalah suatu sistem moneter 

dimana nilai tukar dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-batas yang eksplisit, tetapi bank 

sentral bisa melakukan intervensi untuk mempengaruhi pergerakan nilai tukar 

tersebut. 

4. Sistem nilai tukar terpatok 

Sistem nilai tukar terpatok yang merupakan sistem moneter dimana valuta-

valuta dipatok ke suatu valuta lain atau ke suatu unit perhitungan dalam batas-batas 

tertentu. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Nilai Tukar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar biasanya merupakan akibat interaksi 

antara beberapa faktor secara simultan, dengan mengasumsikan faktor lainnya tetap. 

Menurut Sri Handaru (2005:71) faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan 

penawaran atas mata uang, antara lain yaitu laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat 

bunga, dan kontrol pemerintah. 

Sedangkan menurut David (2003:58) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar 

valuta asing antara lain: 

1. Purity condition 

 Tingkat inflasi atau nilai moneter 

 Tingkat suku bunga 

 Kurs masa depan (foward) 

 Paritas suku bunga 

2. Neraca Pembayaran 

 Nilai transaksi spot 

 Investasi portofolio 
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 Investasi langsung modal asing 

 Sistem kurs valuta asing 

 Cadangan devisa negara 

3. Pendekatan Asset atau Aktiva 

 Prospek pertumbuhan ekonomi  

 Stabilitas politik dan pengawasan 

 Tingkat likiuditas dan pengawasan  

 Permintaan dadn penawaran terhadap valuta asing 

Keown (2005:607) mengemukakan juga mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai tukar yaitu : 

“Fundamental faktors, such as inflation, interest rate, balance of payment, and 

goverment policies, are quite important in explaining both he short term and long-term 

fluctuations of currency value” 

Artinya bahwa faktor-faktor fundamental, seperti inflasi, nilai sukubunga, neraca 

pembayaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah, merupakan hal yang sangat penting 

dalam menjelaskan fluktuasi nilai mata uang jangka panjang dan jangka pendek. 

2.4 Struktur Modal 

Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting pada setiap perusahaan, 

karena baik buruknya suatu struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap 

posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai suatu struktur modal yang 

kurang baik, dimana perusahaan mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan 

beban yang sangat besar kepada perusahaan yang bersangkutan. 

Struktur modal merupakan keputusan keuangan yang kompleks. Untuk mencapai 

tujuan perusahaan memaksimalkan kekayaan pemilik, manajer keuangan harus dapat 
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memiliki struktur modal perusahaan dan memahami hubungannya dengan resiko, 

hasil/pengembalian dan nilai. 

Menurut Van Horne and Wachowicz Jr. (2004:287), mengatakan bahwa : 

“Capital structure is the mix (or proportion) of a firm’s permanent long term 

financing represented by debt, preferred stock and common stock equity.”  

Artinya, bahwa struktur modal adalah pembauran (proporsi) antara semua jenis 

pinjaman jangka panjang yang bersifat permanen yang berupa hutang, saham preferen dan 

saham biasa. 

Sedangkan menurut Agus Sartono (2001:287), struktur modal adalah : 

“Struktur modal merupakan perimbangan anara jumlah hutang jangka 

pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham biasa, dan 

saham preferen.”  

Adapun menurut Petty, Keown, Scoot and Martin (2001:20), struktur modal adalah : 

“Capital structure is the mix of the long term sources of funds used by the firm.” 

Artinya bahwa struktur modal adalah pembauran sumber dana jangka panjang yang 

digunakan oleh suatu perusahaan.. 

Dari beberapa plengertian struktur modal diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

struktur modal adalah metode pembiayaan permanen perusahaan yang ditunjukan dengan 

adanya hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, dan laba yang ditahan. 

Dengan kata lain bahwa struktur modal adalah proporsi antara semua jenis pinjaman 

jangka panjang baik yang berupa saham biasa ataupun preferen dengan modal sendiri. 

Berdasarkan jenis modal yang digunakan, struktur modal dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu simple capital structure dan complex capital structure. Simple capital 

structure, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur 

modalnya. Sedangkan complex capital structure, yaitu jika perusahaan menggunakan 

modal sendiri dan modal pinjaman dalam struktur modalnya. 
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Struktur modal adalah rasio antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing 

adalah modal yang memiliki beban tetap, yaitu bunga. Sedangkan yang dimaksud modall 

sendiri adalah modal yang tidak mempunyai beban tetap, namun jumlahnya terbatas. 

Menurut Hessel Nogi S. Tangkisilan (2003:209): 

“Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang 

dengan modal sendiri.” 

Menurut Galagher and Andrew (2003:378), mengatakan bahwa: 

“Capital structure is the mixture of funding sources (debt, preferred stock, or 

common stock) that a firm used to finance its asset.” 

Artinya struktur modal adalah gabungan dari sumber-sumber pendanaan (hutang, 

saham preferen, atau saham biasa) yang digunakan perusahaan untuk membiayai 

aktivanya. 

Sedangkan menurut Gitman (2000:504): 

“Capital structure is one of the most complex areas of financial decision making 

due to its interrelationship with other financial decision variabels.” 

Yang berarti bahwa struktur modal merupakan salah satu hal yang kompleks dalam 

pengambilan keputusan keuangan dalam hubungannya dengan variabel keputusan 

keuangan lainnya. 

2.5 ProporsiHutang 

2.5.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

DER merupakan salah satu rasio leverage yang menunjukkan perbandingan antara total 

utang dengan modal sendiri. Menurut Kasmir (2008:157-158). Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan pemilik perusahaan sehingga 

rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. 

DER dirumuskan sebagai berikut:  
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (DER) =  
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya risiko kegagalan yang 

mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah rasio ini maka 

menunjukkan semakin rendah pula risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. 

2.6 Profitabilitas 

Tujuan perusahaan pada dasarnya mengoptimalkan laba dan menjaga hidup 

perusahaan, oleh karena itu keuntungan atau laba rugi perusahaan sangatlah penting karena 

dengan adanya keuntungan ini perusahaan dapat menambah dana yang diperlukan untuk 

membiayai perusahaan. 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya akan selalu berusaha untuk 

menghasilkan laba atau profit yang maksimal. 

Menurut Gitman (2003:599): 

“Profitabilitas is the relationship between revenues and costs generated by using 

the firm’s assets-both current and fixed-in productives activies.” 

Artinya, bahwa profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang 

dihasilkan dengan menggunakan aktiva-aktiva perusahaan baik lancar maupun tetap pada 

aktivitas yang produktif. 

Menurut Agus Sartono (2001:122): 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.” 

Sedangkan menurut Brighman and Houston (2004:86): 

“Profitabilitas is the net result of a number policies and decision. The profitability 

ratio show the combined effect of liquidity, asset management and debt operating 

results.” 
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Artinya bahwa profitabilitas adalah hasil/keuntungan bersih dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan. Rasio profitabilitas menunjukan kombinasi dari akibat likuiditas, 

manajemen asset dan hasil utang operasi. 

2.6.1 Jenis-jenis Rasio Profitabili 

Rasio yang termasuk rasio profitabilitas antara lain : 

1. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian 

harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan 

perusahaan untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18). 

2. Net Profit Margin  

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin 

tinggi Net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. 

3. Rentabilitas Ekonomi/ daya laba besar/basic earning power 

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap 

total asset. Jadi rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar 

kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian 

atau pendapatan atau dengan kata lain Rentabilitas Ekonomi menunjukan 

kemampuan total aset dalam menghasilkan laba. 

4. Return on Investment/Return on Assets 

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan total aktiva. Return on investment adalah merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam 

perusahaan (Syamsuddin, 2009:63). 

5. Return on Equity 
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Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak 

dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305). 

6. Earning per Share (EPS) 

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan 

perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306). 

Penelitian ini melakukan perhitungan profitabilitas dengan Return on Asset 

(ROA). Rasio ini digunakan karena mampu menunjukkan dari modal yang 

diinvestasikan dari keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik. Yang menunjukkan semakin optimal penggunaan aset-asetnya 

dalam menghasilkan keuntungan (Sumastuti dan Laksmiwati, 2006:78). 

2.7 Return On Assets (ROA) 

Return On Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik 

dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukan berapa besar 

laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai aktivanya. Analisis Return On 

assets atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi 

mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini 

kemudian diproyeksikan ke masa mendatang yntuk melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. 

Beberapa ahli mendefinisakan Retutn On Asset sebagai berikut :  

Definisi Return On Asset (ROA) yaitu   

“Return On Asset (ROA) yaitu rasio antara Net Income After Tax terhadap aset 

secara keseluruhan menunjukan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan 

pengembalian pada penanaman modal”.(Sawir,2001) 
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Menurut Henry Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan 

Keputusan mendefinisakan Return on Asset yaitu  

“Rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan 

profitabilitas perusahaan”. (2006:529) 

Rasio Return On Asset digunakan untuk mengukur manajemen perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA yang 

diperoleh, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut 

dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. ( 

Dendawijaya :2001:120). 

ROA penting bagi manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan 

menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. 

ROA juga penting untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi manajemen perusahaan 

dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Menurut Warsono (2003:38), ROA 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi 

para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. ROA dirumuskan 

sebagai berikut (Syamsuddin, 2009:63) : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

ROA yang semakin tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin 

baik atau dengan kata lain semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin efisien 

penggunaan aktiva perusahaan. 

Dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Return on Asset 

merupakan rasio imbalan aktiva dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah 

mendapat imbalan yang memadai ( reasobable return ) dari asset yang dikuasainya. 

Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya didefinisakan sebagai sebagai laba bersih ( 
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Operating income ). Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin 

mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, tanpa memperhatikan 

besarnya relatif sumber dana tersebut. Return On Asset kerap kali dipakai oleh 

manajemen puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan 

multidivisional. 

2.8 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS dan Proporsi Hutang Terhadap 

Profitabilitas 

2.8.1 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS Terhadap Profitabilitas 

Secara teori, nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran 

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

menunjukan merosotnya kemampuan ekonomi nasional Indonesia, sehingga kemampuan 

fundamental perusahaan juga akan cenderung merosot, demikian sebaliknya (Farrel, 

1977). Peningkatan nilai tukar (apresiasi) akan meningkatkan profitabilitas. Penelitian 

mengenai pengaruh nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas dilakukan oleh Kurniawan 

dan Hapsoro (2007) yang menunjukan bahwa kurs berpengaruh positif terhadap 

profitabiltas perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa semakin kuat nilai tukar terhadap 

dollar akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

2.8.2 Pengaruh Proporsi Hutang (DER) Terhadap Profitabilitas 

Kebijakan pendaan yang tercermin dalam debt equity ratio (DER) sangat 

mempengaruhi pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Ang (1997) menyatakan 

bahwa semakin tinggi DER akan mempengaruhi besarnya laba (return on asset) yang 

dicapai oleh perusahaan. Jika biaya hutang yang tercermin dalam biaya pinjaman lebih 

besar daripada biaya modal sendiri, maka rata-rata biaiya modal (weighted average cost 

of capital) akan semakin besar sehingga return on asset (ROA) akan semakin kecil, 

demikian sebaliknya (Brigham, 1983). 
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Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar kepercayaan dari pihak luar, hal ini 

sangat memungkinkan menigkatkan kinerja perusahaan, karena dengan modal yang besar 

maka kesempatan untuk meraih tingkat keuntungan juga besar. Dengan demikian 

pengaruh DER terhadap ROA adalah positif. Hal tersebut didukung oleh pecking order 

theory yang menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama 

kali memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian hutang dan modal sendiri 

eksternal sebagai pilihan terakhir (Brigham dan Houston, 2001). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

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. 

Menurut penelitian Wibisono, Damara Destio (2013) tekhnik analisis datanya 

dengan menggunakan tekhnik analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh Tingkat 

Inflasi dan Nilai tukar terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan nilai tukar 

berpengaruh terhadap ROA.  

Widjaya, H, Handry dan Nani (2006) menyimpulkan bahwa perubahan nilai tukar 

Rupiah tidak berpengaru signifikan terhadap rasio kinerja bank public yang menjadi 

objek penelitian.  

Penelitian menurut Kiptiyah, Mariyatul (2007) juga menyebutkan bahwa nilai tukar 

rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di 

wilayah Malang. 

Lain halnya dengan penelitian Widyaningsih, Ayu (2010) berdasarkan data yang 

diperoleh terdapat 48 sample yang digunakan. Sample ini didapat dari laporan keuangan 
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dari 3 bank syariah dalam triwulan mulai tahun 2007-2010. Bank syariah yang belum 

beroperasi dari tahun 2007 tidak dimasukkan ke dalam sample. Analisis data 

menggunakkan analisis jalur untuk menguji hubungan antara ROA dengan inflasi, suku 

bunga dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan analisis, ROA perbankan syariah secara 

signifikan dipengaruhi nilai tukar rupiah. Inflasi dan tingkat suku bunga tidak signifikan 

mempengaruhi ROA yang menyimpulkan bahwa ROA perbankan syariah secara 

signifikan dipengaruhi nilai tukar rupiah. 

Penelitian Budi Prihayanto, (2009) yang dilakukan untuk menguji pengaruh 

variable Current Rasio, Inventory Turnover, Debt to Equity Ratio (DER) dan Size 

terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan food and beverage dan consumer 

goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2007. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan food 

and beverage dan consumer goods yang selalu menyajikan laporan keuangan per 

Desember 2005-2007. Data diperoleh berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD 2008). Diperoleh jumlah sampel  sebanyak 22 perusahaan dari 23 

perusahaan food and beverage dan consumer goods yang terdaftar di BEI. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan 

uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta f-

statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan level of 

significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi serta uji 

beda dengan menggunakan variabel chow test. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel Inventory Turnover dan DER secara parsial signifikan terhadap ROA 

perusahaan food and beverage di BEI periode 2005-2007 pada level of significance 

kurang dari 5%. Inventory Turnover dan Size secara parsial signifikan terhadap ROA 
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perusahaan consumer goods di BEI periode 2005-2007 pada level of significance kurang 

dari 5%. Sementara variabel current ratio menunjukkan hasil yang tidak signifikan 

terhadap ROA perusahaan food and beverage dan consumer goods di BEI periode 2005-

2007 pada level of significance di atas 5%.  

Menurut Faizatur Rosyadah, Suhadak, Darminto (2011) dalam penelitiannya 

yang bertujuan untuk menjelaskan variabel bebas Debt Ratio (DR), Debt to Equity Ratio 

(DER) secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel 

terikat Return On Assets (ROA) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

Debt Ratio (DR), Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan signifikan pengaruhnya 

terhadap ROA yang diuji dengan menggunakan uji F yang menghasilkan nilai F hitung 

sebesar 3,974 dengan F tabel sebesar 3,2199. Hasil pengujian hipotesis kedua secara 

parsial juga menunjukkan bahwa DR, DER secara parsial signifikan pengaruhnya 

terhadap ROA yang diuji dengan menggunakan t-test yang menghasilkan nilai t-hitung 

untuk variabel DR sebesar 2,791 dan t-hitung variabel DER sebesar -2,691 serta t-tabel 

sebesar 2,018, sedangkan DR adalah variabel yang paling dominan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA karena memiliki t-hitung dan koefisien beta yang lebih tinggi 

yaitu sebesar 2,791 dan 0,920. 

 Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa Nilai Tukar sebagai variabel 

makro perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Serta Debt to Equity Rasio (DER) dan Return On Assets (ROA) 

sebagai bagian dr internal perusahaan sudah jelas pengaruhnya dalam hal keuangan 

perusahaan, periode persentase rasio-rasio tersebut mengalami fluktuasi. Dimana DER 

di pengaruhi oleh jumlah hutang yang ada dalam perusahaan sedangkan Roa di 

pengaruhi oleh total Assets perusahaan, jika DER naik maka ROA akan turun dan 

sebaliknya jika DER turun maka ROA akan naik.  


