
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya sehari–hari atau pun dalam rangka mengembangkan perusahaan. 

Dana tersebut digunakan sebagai modal kerja atau pun untuk membeli aktiva tetap 

(seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain–lain). Oleh karena itu seorang 

manajer keuangan harus mampu mencari sumber dana dan mampu mengalokasikan 

dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, agar perusahaan 

dapat berjalan baik dan menghasilkan laba yang maksimal. Berikut ini terdapat 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari 

manajemen keuangan tersebut. Manajemen keuangan (Financial Management) 

menurut Martono dan Agus (2010:4) adalah sebagai berikut :  

“Segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana 

memperoleh dana, mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan 

secara menyeluruh. 

 

Menurut Bambang Riyanto (2013:4), adalah : 

“Manajemen Keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang 

bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan 

menggunakan atau mengalokasian dana tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Horne & Wachowicz (2012:2) yang diterjemahkan oleh 

Mubarakah, manajemen keuangan adalah :  

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan 

dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.” 

 

Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen 

keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perolehan aset, 

pendanaan dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum yang sesuai 

dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

 



2.1.2  Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan menurut Susan Irawati (2006:4) adalah untuk 

memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (expens atau cost) 

guna mendapatkan suatu pengembalian keputusan yang maksimum, dalam  

menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau 

survive dan expantion.  

Sedangkan menurut Martono dan Agus (2010:13) menambahkan bahwa: 

”Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan (memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang 

diukur dari harga saham perusahaan.” 

 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen 

keuangan adalah untuk memaksimalkan profit dan nilai perusahaan. 

2.1.3  Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen 

perusahaan, karena fungsi manajemen keuangan secara garis besar digambarkan 

dengan memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan 

akuntansi, aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan 

dalam manajemen kualitas total. 

Menurut James C, Van Horne & John M, Wachowicz, JR (2012:3), 

menyatakan  bahwa  fungsi  manajemen  keuangan  terdiri  dari  tiga  keputusan  

utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu: 

a. Keputusan investasi adalah hal yang paling penting dari ketiga keputusan  

ketika perusahaan  ingin  menciptakan  nilai.  Dan  bagaimana  manajer  

keuangan  harus mengalokasikan dana  ke  dalam   bentuk-bentuk   investasi   

yang   akan   dapat mendatangkan  keuntungan  di  masa  yang  akan  datang.  

Bentuk,  macam,  dan komposisi dari investasi. 

b. Keputusan pendanaan adalah menyangkut beberapa hal. Pertama,  keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk  membiayai 

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk  membiayai investasi 

tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang atau 



modal sendiri. Kedua, penetapan tentang pertimbangan hutang jangka 

panjang dan modal sendiri denganbiaya modal rata-rata minimal. 

c. Keputusan pengelolaan aktiva atau keputusan kebijakan deviden adalah  

bahwa manajer keuangan bersama manajer lain di perusahaan  bertanggung 

jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari asset–asset yang ada.  

Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan asset 

menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 

menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengeloalaan aktiva lancar 

dari pada aktiva tetap.   

 

2.2 Laporan Keuangan  

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Laporan keuangan menjadi sarana informasi bagi pengembalian 

keputusan. Tujuan laporan keuangan menurut Bernstein (1983) dalam Harahap 

(2013) adalah : 

1. Screening  

Mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi 

langsung ke lapangan. 

2. Understanding  

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

3. Forcasting 

Meramalkan kondisi keuangan di masa yang akan datang. 

4. Diagnosis  

Melihat kemungkinan adanya masalah–masalah yang terjadi dalam 

manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan. 

5. Evaluation  

Menilai prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. 

 

 



Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil 

usaha perusahaan dalam satu periode dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode 

tertentu. Jika informasi di suatu laporan keuangan disajikan dengan benar, maka 

informasi tersebut sangat berguna untuk siapa saja yang akan mengambil 

keputusan.  

2.2.2  Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan pada dasarnya digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan dari suatu perusahaan kepada 

mereka yang berkepentingan bagi perusahaan tersebut. Fungsi laporan keuangan 

menurut Harahap (2013:7) adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik perusahaan 

a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen; 

b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima; 

c. Menilai posisi keuangan dan pertumbuhannya; 

d. Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham; 

e. Memperediksi kondisi perusahaan di masa datang; 

f. Mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi. 

2. Manajemen perusahaan  

a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik; 

b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, 

bagian, atau segmen; 

c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, 

bagian, atau segmen; 

d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab; 

e. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya 

kebijaksanaan baru; 

f. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), 

Pasar Modal, dan lembaga regulator lainnya. 

 

 

 



3. Investor  

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan; 

b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan; 

c. Menilai kemungkinan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan; 

d. Menjadi dasar prediksi kondisi perusahaan di masa datang. 

4. Kreditur atau Banker 

a. Menilai kondisi keuangan dan hasil perusahaan; 

b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang 

akan diberikan; 

c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh 

dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan; 

d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, perusahaan 

sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit; 

e. Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang 

sudah disepakati. 

5. Pemerintah dan Regulator 

a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar; 

b. Sebagai dasar penetapan–penetapan kebijaksanaan baru; 

c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain; 

d. Menilai perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan; 

e. Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusun data 

dan statistik. 

6. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis  

Laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer 

yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. 

 

 

 

 

 



2.3     Analisis Laporan Keuangan  

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam banyak hal, 

dapat memberikan indikator tertentu dan masalah–masalah yang timbul disekitar 

kondisi lingkupnya. 

“Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos–pos keuangan menjadi 

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau 

yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif 

maupun data non–kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”  

Menurut Harahap (2013:190). Kegiatan analisis laporan keuangan ini berfungsi 

untuk memaksimalkan informasi yang masih relative sedikit menjadi informasi 

yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan keuangan akan dapat 

membongkar inkonsistensi dari suatu laporan. 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Menurut Harahap (2013:195) 

tujuan dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal–hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikatakan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat–sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori–teori yang terdapat di lapangan. 



6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan, antara lain: 

a. dapat menilai prestasi perusahaan; 

b. dapat memproyeksikan keuangan perusahaan; 

c. dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu (posisi keuangan, hasil usaha perusahaan, likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, rentabilitas, atau profitabilitas, dan indikator pasar 

modal); 

d. menilai perkembangan dari waktu ke waktu; 

e. melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.  

7. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah 

dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industry normal atau dengan standar 

ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainnya. 

10. Memprediksi potensi apa yang akan dialami perusahaan dimasa yang akan 

datang.  

2.3.3  Analisis Rasio Keuangan  

Dalam menilai dan menganalisis posisi keuangan perusahaan, biasanya 

menggunakan rasio–rasio keuangan. Suatu rasio mengungkapkan hubungan 

perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Rasio keuangan menurut 

Harahap (2013:301) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas  

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kawajiban 

jangka pendeknya. Rasio–rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi 

tentang modal kerja yaitu pos–pos aktiva lancar dan utang lancar. 

2. Rasio Solvabilitas  

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya atau kewajiban–kewajibannya apabila perusahaan 



dilikuidasi. Rasio ini dihitung dari pos–pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. 

3. Rasio Profitabilitas  

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada. 

4. Rasio Leverage  

Menggambarkan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset. 

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau 

pihak luar dengan kemampuan yang digambarkan oleh model. 

5. Rasio Activity  

Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan 

operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. 

 

2.4  Rasio Profitabilitas  

2.4.1  Pengertian Rasio Profitabilitas 

Laba merupakan tujuan utama dari semua perusahaan yang berorientasi 

bisnis. Namun perhitungan laba untuk jangka waktu tertentu hanya dapat 

diramalkan saja, karena perhitungan yang tepat baru dapat terjadi jika perusahaan 

mengakhiri kegiatan operasionalnya dan menjual semua produk yang ada. Dengan 

kata lain biaya produksi harus lebih kecil dari angka jual suatu produk. 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2007:59) 

“Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukan 

laba dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang 

menunjukan laba dalam hubungannya dengan investasi.”  

 

Menurut Irham Fahmi (2013:135) adalah:  

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan 

yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.” 

2.4.2  Metode Perhitungan Profitabilitas  

Terdapat beberapa ukuran profitabilitas, masing–masing pengembalian 

perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham. 

Menurut Harahap (2013:304-306) jenis–jenis profitabilitas adalah: 



1. Profit Margin on Sales 

Rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, 

dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan. 

2. Asset turn over 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan 

dengan cara perbandingan antara penjualan bersih dengan total aktiva. 

3. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari 

modal pemilik. Rasio ini dihitung dengan cara laba bersih dibagi rata–rata 

modal. 

4. Return on Aseet (ROA) 

Rasio ini menunjukan seberapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai aktiva dihitung dengan cara laba bersih dibagi rata–rata total 

asset. 

5. Basic Earning Power (BEP) 

Rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan sebelum 

bunga dan pajak dengan jumlah aktiva. 

6. Earning Per Share (EPS) 

Rasio ini menunjukan berapa besar kemampuan per lembar saham 

menghasilkan laba dihitung dengan cara laba bagian saham bersangkutan 

dibagi jumlah saham. 

7. Contribution Margin 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan 

menutupi biaya–biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dihitung dengan cara 

laba kotor dibagi penjualan. 

 

Untuk mengukur rasio profitabilitas, biasanya menggunakan return on asset 

(ROA) sebagai indikatornya. Karena analisis ROA dalam analisis laporan keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting, sebagai salah satu teknik analisis keuangan 

yang bersifat menyeluruh (komperhensif). Semakin tinggi ROA, menunjukan 



bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak.  Dengan demikian, semakin tinggi ROA, 

kinerja perusahaan semakin efektif.  

2.4.3  Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba pada masa lalu. Kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk melihat 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Return on 

Asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan total 

aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan baya-biaya 

untuk mendanai aset tersebut, menurut Mamduh M dan Abdul Halim (2014:157). 

Rumus Return on Asset adalah : 

  

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Besih

Total Aktiva 
 𝑋 100% 

  

Dengan mengetahui rasio ini, dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional.  

 

2.5  Aktiva 

2.5.1  Pengertian Aktiva 

Pengertian aktiva menurut Kasmir (2010:76) adalah: 

“Aktiva, merupakan harta atau kekayaan (aset) yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik pada saat tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Rudianto (2012:28), pengertian aktiva yaitu: 

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Asset 

merupakan kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki 

perusahaan yang akan digunakan untuk memperoleh penghasilan 

selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya”.  

 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah 

kumpulan dari berbagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan 

untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun 



berikutnya. Tanpa aset perusahaan tidak akan mampu beroperasi, sehingga aset 

harta yang dimiliki oleh perusahaan ditujukan untuk menjalankan usahanya. Aktiva 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, aktiva lancar dan aktiva tetap. 

2.5.2  Aktiva Lancar   

Menurut Kasmir (2010:76) yaitu: 

“Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat 

diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu 

tahun.” 

 

Sedangkan menurut Fahmi (2013:31) berpendapat bahwa: 

“Current Assets (aset lancar) merupakan aset yang memiliki tingkat 

perputaran yang tinggi dan paling cepat bisa dijadikan uang tunai, 

dengan penetapan periode waktu tertentu 1 (satu) tahun.”  

 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktiva lancar adalah 

harta atau kekayaan yang dimiliki tingkat perputaran yang tinggi dan paling cepat 

yang segera dapat diuangkan (ditunaikan)  dengan penetapan tahun biasanya satu 

tahun. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk membayar sesuatu yang segera 

harus dibayarkan misal, utang yang sudah jatuh tempo, atau pembayaran atas 

pembelian suatu barang atau jasa, maka dapat diperoleh dari aktiva lancar. 

Penyusunan aktiva lancar ini biasanya dimulai dari aktiva yang paling lancar 

artinya, yang paling mudah untuk dicairkan. Berikut terdapat beberapa komponen 

yang terdapat di aktiva lancar yang terdiri dari: 

a. Kas; 

b. Rekening pada bank (rekening giro dan rekening tabungan); 

c. Deposito berjangka (time deposit); 

d. Surat-surat berharga (efek-efek); 

e. Piutang; 

f. Pinjaman yang diberikan; 

g. Persediaan; 

h. Biaya yang dibayar di muka; 

i. Pendapatan yang masih harus diterima; dan 

j. Aktiva lancar lainnya. 

 



2.5.3  Aktiva Tetap 

Menurut S. Munawir (2010:139), aktiva tetap memiliki pengertian : 

     “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai umur 

relatif permanen memberikan manfaat kepada perusahaan selama 

bertahun-tahun yang dimiliki dan digunakan untuk operasi sehari-hari 

dalam rangka kegiatan normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual 

kembali ( bukan barang dagangan ) serta nilainya relatif material.” 

 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:77) adalah: 

“Aktiva tetap, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang 

digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun.” 

 

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa harta atau kekayaan 

perusahaan yang memiliki nilai guna atau jasa jangka panjang lebih dari satu tahun. 

Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu aktiva tetap yang berwujud 

(tampak fisik) dan aktiva yang tidak berwujud (tidak tampak fisik). Berikut ini 

terdapat beberapa komponen yang terdapat di aktiva tetap terdiri dari: 

a. Aktiva tetap berwujud, yaitu: 

 Tanah; 

 Mesin; 

 Bangunan; 

 Peralatan; 

 Kendaraan; 

 Akumulasi penyusutan; dan  

 Aktiva tetap lainnya. 

b. Aktiva tetap tidak berwujud, yaitu: 

 Goodwill; 

 Hak cipta; 

 Lisensi; dan 

 Merek dagang. 

 

 

 



2.6  Perputaran Aktiva Tetap 

2.6.1  Pengertian Perputaran Aktiva Tetap 

Perputaran aktiva tetap merupakan salah satu unsur dalam menentukan tinggi 

rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan melakukan investasi dalam 

aktiva tetap dengan harapan dapat memperoleh kembali dana yang di tanamkan 

dalam aktiva tersebut. Perputaran aktiva tetap akan diterima kembali 

keseluruhannya oleh perusahaan dalam waktu beberapa tahun dan kembali secara 

berangsur-angsur melalui depresiasi. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap 

akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode penyusutan yang 

digunakan oleh perusahaan. Perputaran aktiva tetap dapat menentukan tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Menurut Menurut Brigham & Houston (2010:138) bahwa: 

“Rasio Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover Ratio) 

mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan 

peralatannya.” 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan perputaran aktiva 

tetap (fixed assets turnover) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi 

perputaran aktiva tetap berarti semakin efektif penggunaan aktiva tersebut, dan 

sebaliknya jika perputaran aktiva tetap menurun maka aktiva tetap yang digunakan 

kurang efektif atau banyak yang menganggur. 

2.6.2  Pengukuran Perputaran Aktiva Tetap  

Fixed Assets Turnover, rasio ini melihat sejauh mana aktiva tetap yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan 

memberikan dampak pada keuangan perusahaan. Menurut Irham Fahmi 

(2014:79).  

Rumus perputaran aktiva tetap : 

 

𝐹𝐴𝑇𝑂 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

Aktiva Tetap
 

 



Dapat disimpulkan bahwa fixed assets turnover berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara efektif untuk 

meningkatkan pendapatan. Kalau perputarannya lemah (rendah). Kemungkinan 

terdapat kapasitas terlalu besar atau ada banyak aktiva tetap namun kurang 

bermanfaaat, atau mungkin disebabkan hal-hal lain seperti investasi pada aktiva 

tetap yang berlebihan dibandingkan dengan nilai output yang akan diperoleh. Jadi 

semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tersebut.   

 

2.7  Pengaruh Perputaran Aktiva Tetap Terhadap Profitabilitas 

Aktiva tetap dapat berpengaruh terhadap profitabilitas seperti yang 

dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan (2004:17) yang 

menyatakan bahwa : 

     “Aktiva yang dapat disusutkan sering kali merupakan bagian 

signifikan aktiva perusahaan dimana penyusutan karenanya dapat 

pengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan posisi 

keuangan dan hasil atau laba perusahaan.”  

Menurut Kasmir (2010:184) sebagai berikut :  

“Ratio perputaran asset  tetap  (fixed asset turnover) merupakan  

rasio  yang  digunakan untuk  mengukur  berapa  kali  dana  yang  

ditanamkan  dalam  asset  tetap  berputar dalam satu periode.” 

Dengan kata  lain,  perputaran  asset  tetap  adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur apakah perusahaa sudah menggunakan  kapasitas  aset  tetap sepenuhnya  

secara efektif dan efisien. Pengelolaan aset tetap yang tidak tepat dapat  

menimbulkan  kerugian  dan  kehilangan  kesempatan  yang  begitu  besar karena  

tidak  dapat  mengoptimalkan  kinerja  dan manfaat  dari  aset  tersebut. Sebaliknya 

pengelolaan aset tetap yang dilakukan dengan tepat dapat memberikan keuntungan 

begitu  besar karena dapat mengoptimalkan kinerja  dan manfaat dari asset  tersebut 

sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

2.8  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Pengelolaan dana dalam bidang keuangan dapat menentukan hidup dan 

matinya perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan dan akan berguna untuk perencanaan dalam jangka panjang jika 



dilakukan penganalisaan terhadap laporan keuangan tersebut. Keberhasilan suatu 

perusahaan ditandai oleh kemampuan manajemen dalam merencanakan dan 

mengendalikan aktivitas perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang dicapai oleh perusahaan yang 

tercermin melalui informasi keuangan perusahaan yang menggambarkan nilai 

perusahaan pada akhir suatu periode dan kinerja perusahaan selama satu periode 

tertentu. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan keuangan yang 

terdiri dari laporan Neraca, laporan Rugi Laba , laporan Arus Kas serta 

penjelasannya. Salah satu cara yang digunakan untuk menginterpretasikan kinerja 

perusahaan perusahaan adalah dengan analisis rasio, metode ini membandingkan 

satu atau lebih data-data  keuangan yang lain yang tertera dalam laporan keuangan. 

Salah satu faktor yang menunjang diperolehnya keuntungan adalah aset tetap, 

karena aset tetap dapat menunjang efektifitas kinerja perusahaan. Dalam kaitannya 

dengan aktiva tetap tersebut masa operasinya akan muncul pengeluaran- 

pengeluaran pasca perolehan baik yang masuk kategori pengeluaran modal (capital  

expenditure), maupun pengeluaran penghasilan (revenue expenditure). Pengeluaran 

ini juga terjadi dalam reparasi dan pemeliharaan (repairment), penggantian 

(replacement), perbaikan  (improvement), penambahan (addition). Investasi pada 

aset tetap yang telah dikeluarkan diharapkan masuk kembali kedalam perusahaan 

dalam waktu yang relatif pendek melalui pendapatan produksi atau pun jasa untuk 

membiayai operasional. Dengan demikian dana tersebut akan terus menerus 

berputar selama perusahaan masih menjalankan operasi selanjutnya. Jika suatu 

perusahaan menambah aset tetapnya sehingga meningkatkan kinerja perusahaan, 

seharusnya profitabilitas yang didapatkan perusahaan ikut bertambah. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 Keterangan : Diteliti  

      Tidak diteliti   

 

2.8.1 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang 

diajukan adalah sebagai berikut : “Terdapat pengaruh perputaran aktiva tetap 

terhadap profitabilitas.” 

Laporan Keuangan 

Solvabilitas  Likuiditas  Profitabilitas Aktivitas Leverage 

Profit Margin 

ROA 

ROE 

EPS 

BEP 

CAT 

Aset Turn 

Over 

CP 

TATO 

Rasio Keuangan 

ITO 

RTO 

FATO 

STNC Contribution 

Margin 



2.9 Penelitian Terdahulu  

 Berdasarkan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Aang Munawar dan Hoerudin dengan judul “Pengaruh Aktiva Tetap Terhadap 

Kemampulabaan Perusahaan (Studi kasus pada kelompok emiten perusahaan 

properti dan real estate)” , pada penelitiannya indikator perhitungan perputaran 

aktiva menggunakan FATO sedangkan pengembalian laba menggunakan ROI. 

Pengujian menggunakan analisis regresi linier sederhana, hasil penelitian 

menunjukan bahwa aktiva tetap tidak mempengaruhi kemampulabaan. Ada pun 

penelitian yang lain dengan judul “Pengaruh Perputaran Aktiva Tetap Terhadap 

Profitabilitas Pada Rumah Sakit Umum Herna Medan” yang dilakukan oleh 

Hormaingat Darmanik, indikator penelitian perputaran aktiva menggunakan 

FATO sedangkan untuk profitabilitas menggunakan ROA. Penelitian 

menggunakan analisis regresi linier sederhana, hasil penelitian bahwa perputaran 

aktiva tetap mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), yang berarti hipotesis ditolak.  

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Olatunji Toyin E dan Adegbite 

Tajudeen A yang berjudul “Investment in Fixed Assets and Firm Profitability: 

Empirical Evidence from the Nigerian Banking Sector”. Variabel dalam penelitian 

ini adalah Value of buildings, Land, Leasehold premises, fixtures and fitting, 

Investment in computers. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi, 

digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sementara korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk 

mengukur hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. 

 

TABEL 2.1 

NO JUDUL VARIABEL METEDOLOGI HASIL 

PENELITIAN 

1 Analisis 

Perputaran 

Aktiva Tetap 

Dan Perputaran 

Piutang 

Kaitannya 

Terhadap Return 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

aktiva tetap 

(X1) 

Perputaran 

piutang (X2) 

Analisis Regresi 

linier berganda 
- Perputaran 

aktiva tetap 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 



On Assets Pada 

Pt. Pos 

Indonesia 

(Persero) 

Bandung 

Ari Bramasto 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(Y) 

- Perputaran 

piutang tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas.  

2 Pengaruh 

Perputaran 

Aktiva Tetap 

Dan Perputaran 

Piutang 

Terhadap 

Profitabilitas 

Koperasi Ued 

Desa Temon 

Kecamatan 

Simo Kab 

Boyolali  

Winahyu Adha 

Yuniyati 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

aktiva tetap 

(X1) 

Perputaran 

piutang (X2) 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(Y) 

Metode 

Kuantitatif  

 

- Secara 

simultan 

terdapat 

hubungan 

yang kuat 

antara 

perputaran 

aktiva tetap 

dan perputaran 

piutang 

dengan 

profitabilitas ( 

return on 

assets ). 

- Sedangkan 

secara parsial 

perputarana 

ktiva tetap 

berpengaruh 

13,8% 

terhadap 

profitabilitas 

dan perputaran 

piutang 

berpengaruh 

18% terhadap 

profitabilitas. 

3 Pengaruh Aktiva 

Tetap Terhadap 

Kemampulabaan 

Perusahaan 

(Studi kasus 

pada kelompok 

emiten 

perusahaan 

properti dan real 

estate)  

Aang Munawar 

dan Hoerudin 

(2010) 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

aktiva tetap 

(FATO) (x) 

Variabel 

dependent : 

Pengembalian 

terhadap laba 

(ROI) (Y) 

Analisis Regresi 

Sederhana  

Aktiva tetap 

(FATO) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kemampulabaan 

perusahaan (ROI).  



4 Pengaruh 

Perputaran 

Aktiva Tetap 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Rumah 

Sakit Umum 

Herna Medan 

Hormaingat 

Damanik 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

aktiva tetap 

(FATO) (x) 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(ROA) (Y) 

Analisis regresi 

sederhana 

Perputaran aktiva 

tetap mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA), yang 

berarti hipotesis 

ditolak pada 

Rumah sakit 

Umum Herna 

Medan. 

5 Pengaruh 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan dan 

Size Perusahaan 

terhadap 

Profitabilitas 

(ROA) pada 

Perusahaan 

Otomotif yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Periode 2009 – 

2012 

Rizqi Yuri 

Vernando 

(2012) 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

Persediaan 

(X1) 

Perputaran 

Piutang (X2) 

Size 

Perusahaan 

(X3) 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(ROA) (Y) 

Analisis regresi 

berganda 

- secara simultan 

diketahui bahwa 

variabel 

perputaran 

piutang, 

perputaran 

persediaan dan 

size perusahaan 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA)  

- secara parsial 

Perputaran 

Piutang, 

perputaran 

persediaan, dan 

size perusahaan 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

(ROA)   

6 Pengaruh 

Tingkat 

Efisiensi 

Pengelolaan 

Aktiva Tetap 

Perusahaan 

Terhadap 

Variabel 

Independent : 

Fixed Asset 

Turnover (X) 

Variabel 

dependent : 

Analisis regresi pengujian 

hipotesis yang 

dilakukan 

diperoleh bahwa t 

hitung lebih besar 

dari t tabel. Hal 

ini berarti terdapat 



Profitabilitas  

Pada                                  

PT. Bentoro 

Adisandi Ivena 

Pekanbaru 

Ertina, 

Syakdanur 

Nas, dan 

Gusnardi 

Profitabilitas  

(Y) 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan antara 

tingkat perputaran 

aktiva tetap 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment in 

Fixed Assets 

and Firm 

Profitability: 

Empirical 

Evidence from 

the Nigerian 

Banking Sector 

Olatunji Toyin 

E, Adegbite 

Tajudeen A 

(2014) 

Variabel 

Independent : 

Value of 

buildings (X1) 

Land  (X2) 

Leasehold 

premises (X3) 

Fixtures and 

fitting (X4) 

Investment in 

computers 

(X5) 

Variabel 

dependent : 

Net Profit (Y) 

Teknik analisis 

regresi 

digunakan untuk 

mengukur 

pengaruh 

variabel 

independen 

terhadap variabel 

dependen. 

Sementara 

korelasi Pearson 

Product Moment 

digunakan untuk 

mengukur 

hubungan antara 

variabel 

dependen dan 

variabel 

independen.  

investasi dalam 

aktiva tetap 

memiliki 

hubungan positif 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

bank investasi 

dalam aktiva tetap 

memiliki dampak 

positif yang kuat 

pada statistik 

profitabilitas 

sektor perbankan 

di Nigeria. 

8 Management 

Efficiency and 

Profitability: An 

Empirical Study 

on the 

Manufacturing 

Companies 

Listed in 

Colombo Stock 

Exchange 

A.M. Inun 

Jariya 

Variabel 

Independent : 

Working 

capital 

turnover (X1) 

Fixed asset 

turnover (X2) 

Total asset 

turnover (X3) 

Variabel 

dependent : 

Net Profit 

(Y1) 

Roa (2) 

Analisis regresi 

berganda 

Terdapat 

hubungan positif 

perputaran modal 

kerja dengan 

Return on asset 

dan laba bersih. 

aktiva tetap telah 

terbukti signifikan 

secara statistik 

dan memiliki 

dampak positif 

pada kedua 

Return on asset 

dan laba bersih. 

Ini berarti bahwa 

perusahaan yang 

mempertahankan 

cukup tinggi 



tingkat aktiva 

tetap itu akan 

menjadi alasan 

untuk 

meningkatkan 

profitabilitas 

9 Investment in 

Fixed Assets 

and Firm 

Profitability: 

Evidence from 

the Nigerian 

Brewery 

Industry 

Okwo, Ifeoma 

Mary Ph.D , 

Ugwunta David 

Okelue , 

Nweze, Austin 

Uche Ph.D 

(2012) 

Variabel 

Independent : 

Sales(x1) 

Fixed asset 

turnover (X2) 

COGS (X3) 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(Y) 

Analisis regresi 

berganda 

tingkat investasi 

dalam aktiva tetap 

tidak kuat dan 

signifikan 

berdampak pada 

tingkat 

keuntungan.  

Hal ini mungkin 

disebabkan oleh 

fakta bahwa 

perusahaan 

Brewery berada 

dalam kebiasaan 

sering 

meningkatkan 

harga produk 

mereka . 

10 Pengaruh 

Perputaran 

Piutang, 

Perputaran 

Persediaan, 

Perputaran 

Aktiva Tetap, 

Dan Perputaran 

Total Aktiva 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Perusahaan 

Makanan Dan 

Minuman Yang 

Terdaftar BEI 

Dewi 

Suhartiningsih 

(2012) 

Variabel 

Independent : 

Perputaran 

piutang (X1) 

Perputaran 

persediaan 

(X2) 

Perputaran 

aktiva tetap 

(X3) 

Perputaran 

total aktiva 

(X4) 

Variabel 

dependent : 

Profitabilitas 

(Y) 

Analisis regresi 

berganda 

- Perputaran 

piutang tidak 

berpengaruh dan 

negatif terhadap 

profitabilitas. 

- Perputaran 

persediaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas. 

- Perputaran 

Aktiva Tetap 

tidak berpengaruh 

dan positif 

terhadap 

profitabilitas. 

- Perputaran total 

aktiva 

berpengaruh dan 

postif terhadap 

profitabilitas. 
Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2015 

 


