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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian relevan ini bertujuan untuk mencari kebaruan dalam 

riset yang saya lakukan, untuk itu saya mereview beberapa 

penelitian terdahulu yang sejenis berikut ini: 

1. Muhammad Zufriano. 2019. Analisis Pengaruh Fluktuasi 

Harga Emas, Tingkat Inflasi Dan ROA Terhadap Produk 

Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018. 

Penelitian ini menggunakan eviews 9 dengan alat uji regresi 

linear berganda OLS, uji asumsi klasik serta pengujian 

hipotesis yang dilakukan dengan pengujian uji T, uji dan uji R 

square. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan 

fluktuasi harga emas terhadap produk gadai emas, dan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan tingkat inflasi, tingkat ROA 

bank syariah mandiri terhadap produk gadai emas. 

Terdapat persamaan fokus penelitian yaitu variabel 

independen sama-sama menggunakan harga emas. Adapun 
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perbedaannya yaitu pada variabel dependen dimana pada 

penelitian diatas fokus pada produk gadai emas sedangkan 

dalam penelitian saya fokus pada profitabilitas sebagai variabel 

dependen. 

2. Herman Paleni dan Mia Erfiani. 2020. Pengaruh Fluktuasi 

Harga Emas, Inflasi, Bi Rate Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas Bank 

UmumSyariah.Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian 

validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik terdiri dari uji 

normalitas, linieritas, regresi linier, uji korelasi, uji determinasi, 

dan uji hipotesis. Berdasarkan uji t, nilai thitung (10.944) > t 

tabel (1,986) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa 

Komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Karyaindo Sejatitama Kec. Suku Tengah 

Lakitan Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. Berdasarkan uji t, nilai 

thitung (8.691) > t tabel (1,986) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya bahwa K3 memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Karyaindo Sejatitama 

Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Musi Rawas. 
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Berdasarkan uji F, nilai Fhitung (69.343) > Ftabel (3,09) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa Komunikasi dan K3 

(Keselamatan & Kesehatan Kerja) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Karyaindo 

Sejatitama Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Musi 

Rawas.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Herman Palen 

dan Mia Erfiani dengan penelitian saya yaitu, Persamaan 

variabel sama-sama menggunakan harga emas sebagai variabel 

independen. Namun adapun perbedaannya dimana penelitian di 

atas menggunakan 4 variabel independen (fluktuasi harga emas, 

inflasi, Bi rate dan ukuran perusahaan) dan pembiayaan produk 

gadai emas sebagai variabel dependen. Sedangkan dalam 

penelitian saya hanya menggunakan harga emas sebagai 

variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel 

dependen. 

3. Indah Nur Syamsi Aguston. 2018. Pengaruh Harga Emas 

Terhadap Pencapaian Laba Pada PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Takalar Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah 



K A J I A N  P U S T A K A | 12 

 

 

kuantitatif yang sifatnya explanatory. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan 

bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencapaian laba PT. Pegadaian (Persero) Cabang Takalar 

Sulawesi Selatan. Artinya bahwa harga emas mampu 

memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian laba PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Takalar Sulawesi Selatan. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel 

independen yaitu sama-sama menggunakan harga emas sebagai 

variabel independen. Adapun perbedaannya yaitu 

variabledependenyaitu pencapaian laba, sedangkan dalam 

penelitian saya menggunakan profitabilitas. 

4. Muslidar Verayani. 2019. “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas 

Dan Strategi Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Emas 

Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh”. Tehnik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda, uji t parsial dan uji F 

simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

fluktuasi harga emas dan strategi promosi penjualan secara 
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parsial maupun simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap minat beli emas padaBank Syariah Mandiri 

Banda Aceh. 

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas harga emas sebagai variabel independen, adapun 

perbedaannyayaitu pada variable independen di mana penelitian 

ini menggunakan strategi promosi dan minat beli emas, 

sedangkan disini saya focus pada fluktuasi harga emas terhadap 

profitabilitas. 

5. Liyun Fiqoini Amalia. 2020 “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas 

Dan Biaya Promosi Pada Produk Gadai Emas Terhadap 

Profitabilitas Return On Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2017-2019)”pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dengan 

menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel x (harga emas) 

berpengaruh terhadap variabel y (profitabilitas ) dengan nilai 

signifikan 0,015<0,05. 
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Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada 

variabel Y yaitu sama-sama membahas Profitabilitas sebagai 

variabel dependen, namun dalam penelitian diatas hanya 

menggunakan rasio ROA untuk menganalisis profitabilitas, 

sedangkan dalam penelitian saya menggunakan dua rasio yaitu 

ROA dan ROE Untuk menganalisis Profitabilitas PT. Bank 

Syariah Mandiri.  

6. Dirwaz Muhammad Kemal. 2018 “Pengaruh Pembiayaan 

Gadai Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri 

Periode 2013-2016”metode yang digunakan yaitu deskriptif 

kuantitatif, menggunakan analisis data uji asumsi klasik, regresi 

linear sederhana, koefisian determinasi dan koefisien korelasi. 

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel x 

berpengaruh secara positif terhadap variabel Y sebesar 0.152 

atau 15.2%. 

Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada 

variabel Y yaitu sama-sama membahas Profitabilitas sebagai 

variabel dependen, adapun perbedaannyayaitu pada variable 

independen di mana penelitian ini menggunakan pembiayaan 
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gadai emas sedangkan dalam penelitian saya membahas 

fluktuasi harga emas sebagai variabel independen. 

Setelah melakukan maping terhadap beberapa penelitian di atas, 

maka posisi penelitian saya sebelumnya adalah dengan 

menggunakan 2 teori pendekatan, yaitu: 

1. Teori Fluktuasi Harga Emas 

2. Teori Rasio Profitabilitas 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Fluktuasi Harga Emas 

Menurut Yohanes (2007) Fluktuasi adalah perubahan naik 

atau turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari 

mekanisme pasar. Secara tradisional, fluktuasi dapat diartikan 

sebagai perubahan nilai. Pengertian fluktuasi adalah lonjakan atau 

ketidaktetapan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah 

grafik. Contohnya seperti fluktuasi harga barang, guncangan atau 

fluktuasi dalam pengukuran gelombang listrik, dll. Perubahan 

tersebut dapat berupa perubahan naik atau turun pada nilai tersebut. 

Tiga faktor utama mengenai fluktuasi ekonomi, pertama fluktuasi 

dalam perekonomian memiliki sifat yang tidak dapat diramalkan 
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atau tidak teratur. Kedua, biasanya besaran ekonomi makro 

berfluktuasi secara bersamaan. Dan faktor ketiga pada fluktuasi 

ekonomi akan terjadi peningkatan pada tingkat pengangguran 

apabila terjadi penurunan pada hasil produksi.Menurut Serfianto 

(2017), fluktuasi adalah gejalah yang menunjukkan turun atau 

naiknya suatu harga atau perubahan harga karena pengaruh 

permintaan dan penawaran.  

Menurut Desriani (2013), harga emas adalah sejumlah uang 

yang dikorbankan atau dibayarkan untuk memperoleh produk yang 

berupa emas. Menurut Salim (2010) emas merupakan logam mulia 

yang sangat diminati oleh banyak orang. Jika dinyatakan dalam 

bentuk rupiah harga emas memiliki keunikan, seperti harga emas di 

Indonesia yang memiliki kecenderungan selalu naik dan tidak 

terlalu signifikan jika turun. Hal yang demikian terjadi karena 

ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat turun, pada 

saat yang bersamaan harga dollar Amerika Serikat terhadap rupiah 

cenderung menguat. 

Menurut Putri, dkk (2016), emas merupakan salah satu 

bentuk investasi yang cenderung bebas resiko. Emas banyak dipilih 
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sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil 

dan naik. Menurut Anisa dan Darmawan (2018), emas merupakan 

hasil tambang yang dijadikan perhiasan, perlengkapan rumah 

tangga, dan juga dapat disimpan, emas nilainya dapat naik dan 

turun mengikuti perkembangan harga emas, emas digunakan 

sebagai standar keuangan di banyak negara. 

Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga emas, yaitu faktor 

fundamental 

1. Faktor Fundamental 

MenurutYahya (2012) mengatakan bahwa faktor fundamental 

merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emas 

yang meliputi berita-berita nasional dan internasional, keadaan 

politik suatu negara, berita-berita perekonomian global, dan 

laporan-laporan keuangan suatu Negara. Beberapa faktor 

fundamental yang dapat mempengaruhi harga emas di antaranya: 

a. Supply dan Demand 

Jika mayoritas masyarakat memilih untuk melakukan  

pembelian terhadap emas, maka sudah tentu harga emas akan naik 



K A J I A N  P U S T A K A | 18 

 

 

begitu juga sebaliknya. Jika masyarakat lebih memilih untuk 

menjual daripada membeli, harga emas juga akan terkoreksi ke 

harga yang lebih rendah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk di dunia, permintaan terhadap emas juga akan meningkat 

(Syafputri, 2012). Menurut Yahya (2012), apabila suatu wilayah 

yang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang tinggi biasanya 

juga memiliki pertumbuhan pada angkatan kerja yang tinggi pula 

sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan semakin banyak 

dan kemampuan daya beli meningkat. Apabila daya beli 

meningkat, maka permintaan terhadap emas juga akan meningkat 

dan kondisi seperti ini akan membuat harga emas naik. 

b. Harga emas itu sendiri 

Menurut Yahya (2012), faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan berupa naik turunnya harga emas yaitu disebabkan oleh 

harga emas itu sendiri. Masyarakat cenderung akan dengan mudah 

berpendapat bahwa semakin rendah harga emas maka semakin 

banyak permintaan untuk membeli emas dengan tujuan yang 

berbagai macam dari masyarakat begitu juga sebaliknya. Dalam 

keadaan seperti ini, permintaan pada produk emas akan mengikat 
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yang akan mengakibatkan harga emas naik. Harga emas yang 

berfluktuasi akan disertai dengan minat masyarakat untuk membeli 

atau bahkan menjual emas yang mereka miliki disebabkan oleh 

harga emas itu sendiri. 

c. Harga barang lain yang berhubungan dengan emas 

Emas merupakan jenis logam mulia yang memiliki karakter 

yang terlalu lunak dan mudah patah menyebabkan emas tidak bias 

langsung dibuat menjadi perhiasan emas. Sehingga untuk membuat 

karakter emas menjadi lebih kuat dalam pembuatan perhiasan, 

emas membutuhkan bahan lain untuk membuat campuran agar 

kadar emas tidak lagi 99,99%. Bahan lain yang dapat digunakan 

untuk membuat campuran emas antara lain yaitu perak dan 

tembaga. Harga emas, perak dan tembaga biasanya selalu 

berdampingan, yaitu ketika harga emas naik maka harga perak dan 

tembaga juga akan ikut naik (Yahya, 2012). 

d. Tingkat inflasi 

Menurut Suseno dan Siti Astiyah (2009), mengatakan bahwa 

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian dari 

berbagai kalangan yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat 
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umum melainkan juga pada dunia usaha, bank sentral maupun 

pemerintah. Inflasi diartikan sebagai kenaikan pada jumlah uang 

beredar atau kenaikan pada likuiditas dalam suatu perekonomian 

sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga.  

Menurut Nopirin, (2011) angka inflasi yang tinggi akan 

membuat masyarakat cenderung menukarkan kekayaan jenis surat 

berharga dengan kekayaan fisik seperti rumah dan perhiasan. 

Sehingga apabila inflasi terjadi dalam jangka waktu yang panjang, 

akan mengakibatkan masyarakat terutama investor akan 

mengalihkan surat berharga ke perhiasan seperti emas. Maka 

apabila pengalihan tersebut terjadi, akan membuat permintaan pada 

emas meningkat yang otomatis juga akan meningkatkan pada harga 

yang dimiliki emas. 

e. Ekonomi dan Politik 

Selain karena karakter yang dimiliki emas yaitu logam mulia 

dan keberadaannya yang terhitung langka, fluktuasi harga emas 

juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia (Syafputri, 2012). 

Keadaan ekonomi dan politik pada suatu negara akan sangat 

mempengaruhi harga emas. Hal ini disebabkan oleh tidak stabilnya 
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mata uang negara tersebut akibat dari kerusahan dan situasi 

tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila keadaan suatu Negara 

tersebut dalam kondisi stabil, maka akan memicu penguatan pada 

mata uang. Kondisi negara yang cenderung tenang yaitu jauh dari 

kerusuhan, maka harga emas akan stabil dikarenakan mata uang 

stabil dan cenderung menguat. Sedangkan apabila kondisi dari 

suatu negara tersebut cenderung tidak kondusif, maka harga emas 

juga akan naik dikarenakan mata uang yang cenderung melemah 

(Yahya, 2012). 

f. Aktivitas Ekspor-Impor 

Produksi emas secara besar-besaran yang dilakukan oleh 

perusahaan asing untuk dikirim ke luar negeri menyebabkan emas 

yang tersedia di dalam negeri menjadi terbatas sehingga akan 

berdampak pada harga emas. Namun, apabila pemerintah secara 

bijaksana dapat menggunakan dan mengatur sebagian besar emas 

untuk kebutuhan di dalam negeri maka harga emas di Indonesia 

akan menurun karena ketersediaan emas yang cukup besar (Yahya, 

2012). 
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2.2.2. Profitabilitas 

Menurut Subramanyam (2010) mengatakan bahwa 

profitabilitas adalah ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha 

dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. 

Sedangkan menurut Greuning (2005) profitabilitas adalah suatu 

indikasi atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan 

dengan penjualan, modal rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-

rata. Menurut Agus (2010), Profitabilitas adalah suatu kemampuan 

perusahaanmemperoleh laba atau keuntungandalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. 

Menurut Sudana (2011), Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan menggunakan 

sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau 

penjualan perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan 

investasi.  
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Menurur Kasmir (2010), Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan 

keuangan terutama laporan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi, tujuannya agar dapat 

terlihat perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 

tertentu baik penurunan maupun kenaikan. Kemudian hasil tersebut 

dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen pada perbankan 

syariah. 

Menurut Aisyah dkk, (2017), Rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio kinerja 

operasi. Rasio tingkat pengembalian atas investasi adalah rasio 

yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas 

penggunaan asset atau ekuitas terhadap laba bersih (laba setelah 

bunga dan pajak). Hasil pengembalian atas asset (return on asset), 

merupakan rasio yang menujukkan hasil (return) atas penggunaan 
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asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, 

rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dari total asset. 

Menurut Sudana (2011), Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan menggunakan 

sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau 

penjualan perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan 

investasi. 

Menurut Kasmir (2010), Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan 

keuangan terutama laporan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi, tujuannya agar dapat 
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terlihat perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 

tertentu baik penurunan maupun kenaikan. Kemudian hasil tersebut 

dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen pada perbankan 

syariah. Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu 

perusahaan, analisa keuangan membutuhkan suatu ukuran. 

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Kasmir (2010) 

sebagai berikut: 

1. Profit Margin On Sales 

Profit Margin On Sales atau rasio profit margin atau margin 

laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio 

ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah 

pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama 

profit margin. Menurut Kasmir (2008) terdapat dua rumus untuk 

mencari profit margin, yaitu : 

a. Untuk margin laba kotor dengan rumus : 

Profit Margin = 
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Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap 

perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok 

penjualan. 

b. Untuk margin laba bersih dengan rumus: 

Profit Margin = 
                                     

     
 

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan 

denganmembandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan 

pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. 

2. Return on Asset 

Menurut Sawir (2005), Return On Asset (ROA) merupakan 

rasio yang mengukur tingkat keuntungan bersih setelah pajak 

terhadap jumlah aset atau total aktiva secara keseluruhan. Menurut 

Hanafi dan Abdul (2003) menyatakan bahwa ROA atau Return On 

Asset merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

aset tertentu. Sedangkan menurut Kasmir (2014), Return On Asset 
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(ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan.  

Menurut Bambang (2001) mengatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya : 

a. ROA mudah dihitung dan dipahami. 

b. ROA merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang 

sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan 

perusahaan. 

c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba 

yang maksimal. 

d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan 

aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. 

e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan. 

f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan 

manajemen. 

Menurut Munawir (2000) mengatakan bahwa keunggulan dari 

Return On Asset, yaitu dapat digunakan sebagai salah satu 

kegunaannya yang utama ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila 

perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka 
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manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROI dapat 

mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi 

produksi dan efisiensi bagian penjualan. Kedua, apabila perusahaan 

dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh ratio 

industry, maka dengan analisa ROI ini dapat dibandingkan efisiensi 

penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain 

yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya 

berada di bawah, sama atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian 

akan dapat diketahui di mana kelemahannya dan apa yang sudah 

kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan 

lain yang sejenis. 

Menurut Munawir (2000), Keunggulan ROI atau ROA yaitu 

selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk 

keperluan perencanaan. Misalnya ROI dapat digunakan sebagai 

dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan 

mengadakan expansi. 

Rasio Return On Asset atau ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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ROA = 
           

           
x 100% 

3. Return on Equity 

Return On Equity (ROE) merupakan perbandingan laba yang 

diperoleh setelah pajak selama masa tertentu, dengan rata-rata 

equity yang ada. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengelola aset yang ada untuk mendapatkan 

laba. Menurut kasmir (2014), Return On Equity (ROE) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri, rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam penggunakan modal sendiri. 

Menurut Bambang (2001) mengatakan  Return On Equity 

(ROE) adalah perbandingan antara jumlah profit yang tersedia bagi 

pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak, atau dapat dikatakan 

rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan. 
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Menurut Agnes Sawir (2001), Return on Equity atau tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik adalah rasio yang memperlihatkan 

sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (Networth) 

secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang 

telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham. 

Menurut Irham Fahmi (2012) mengatakan bahwa Return On 

Equity adalah suatu perhitungan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan yang memperlihatkan suatu ROE yang tinggi dan 

konsisten yang mengindikasi: 

a. Perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan lama 

dalam persaingan. 

b. Investasi anda di dalam bentuk modal para pemegang saham 

akan tumbuh pada suatu tingkat pertumbuhan tahunan yang 

tinggi, sehingga akan mengarahkan kepada suatu harga saham 

yang tinggi di masa depan. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian 

ekuitas pemilik (ROE), yaitu: 

a. Net Income 
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Net Income atau disebut dengan laba bersih adalah sumber dana 

yang didapatkan dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Oleh 

sebab itu, laba bersih memiliki peran yang sangat penting bagi 

kelangsungan suatu usaha ataupun bagi sebuah perusahaan. Laba 

bersih juga sering menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pada 

suatu perusahaan, hal ini sejalan dengan pernyataan dalam Ikatan 

Akuntan Indonesia (1999) yaitu penghasilan bersih atau laba bersih 

sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

bagi ukuran yang lain, seperti ROE atau Earning Per Share. Unsur-

unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah 

penghasilan atau beban. 

b. Ekuitas 

Ekuitas atau equity merupakan jumlah modal 

yangmenggambarkan hak kepemilikan seseorang atas suatu asset 

perusahaan. Adapun beberapa jenis ekuitas di antaranya modal 

yang disetor, laba ditahan, dividen dan saham. 

Return On Equity dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROE = 
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4. Laba per lembar saham (Earning per Share) 

Rasio laba per lembar saham (Earnings per Share) atau disebut 

juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi maka kesejahteraan pemegang saham meningkat, 

dengan pengertian lain bahwa tingkat pengembalian tinggi.  

Menurut Darsono dan Ashari (2005), Earning Per Share bias 

dihitung dengan rumus : 

EPS = 
           

                    
 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti hanya mengambil rasio 

ROA dan ROE sebagai variable dependent. 

2.2.3. Hubungan Antara Fluktuasi Harga Emas Dengan 

Profitabilitas 

Fluktuasi harga emas memiliki hubungan dengan profitabilitas, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Eko Fitri Nuryanto (2017) 

yang berjudul pengaruh fluktuasi harga emas, tingkat inflasi dan 
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ukuran perusahaan terhadap produk gadai emas pada bank umum 

syariah periode 2012-2016, menjelaskan bahwabank syariah 

mandiri memiliki produk gadai ema, dimana produk gadai emas 

tersebut menjadikan harga emas sebagai salah satu acuan untuk 

menilai besarnya taksiran emas yang menjadi objek gadai. Pada 

umumnya nasabah cenderung akan menggadaikan emasnya pada 

saat harga emas sedang naik sehingga nasabah akan mendapatkan 

pinjaman yang lebih besar, sebaliknya jika harga emas turun 

masyarakat akan cenderung untuk menahan atau membeli emas, 

jadi penurunan dan kenaikan harga emas dapat mempengaruhi 

banyaknya pembiayaan gadai emas dan akan berpengaruh pada 

profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri. 

2.3. Grand Theory 

2.3.1. Harga Emas 

Menurut Salim (2010) emas merupakan logam mulia yang 

sangat diminati oleh banyak orang. Jika dinyatakan dalam bentuk 

rupiah harga emas memiliki keunikan, seperti harga emas di 

Indonesia yang memiliki kecenderungan selalu naik dan tidak 

terlalu signifikan jika turun. 
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2.3.2. Profitabilitas 

Menurut Agus (2010), Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaanmemperoleh laba atau keuntungan dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dalam 

mengukur profitabilitas suatu perusahan maka peneliti 

menggunakan dua rasio yaitu Return On Asset (ROA) dan Return 

On Equity (ROE); kedua rasio ini digunakan untuk mendapatkan 

hasil perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi yang 

sebenarnya (Riyadi, 2016:187). 

a. Rasio Return On Asset (ROA) 

Menurut Hanafi dan Abdul (2003) menyatakan bahwa ROA 

atau Return On Asset merupakan alat untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

b. Return On Equity (ROE) 

Menurut kasmir (2014), Return On Equity (ROE) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri, rasio ROE dapat menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan dalam penggunakan modal sendiri. 
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2.4. Kerangka Pikir 

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep-konsep 

yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Fluktuasi Harga 

Emas Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.  

Periode 2015-2019. 
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Gambar 2 
Kerangka Pikir 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

H1 : Diduga terdapat Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap 

Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


