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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Solvabilitas 
 

 Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvable berarti 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua utang-utang nya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak 

mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utang nya disebut 

perusahaan yang insolvable.  

2.1.1 Pengertian Solvabilitas 
 

Menurut Kasmir (2008 : 151) pengertian Rasio solvabilitas atau leverage 

merupakan 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiaya dengan utang.” 

 

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:75), menjelaskan 

mengenai solvabilitas sebagai berikut :  

“Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.” 

Menurut Warren, Reeve et al (2014:174) yang diambil dari analisis.co.id, 

menjelaskan mengenai leverage  sebagai berikut : 

”Leverage is using debt to increase the return on an investment”. 

Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya maupun modal. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas 
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digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (dilikuidasi). 

2.1.2 Tujuan Solvabilitas 
 

Menurut Kasmir (2008 : 153) ada 8 tujuan perusahaan dengan menggunakan 

rasio solvabillitas, yaitu:  

o Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditor).  

o  Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)  

o Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal.   

o Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

o Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva.  

o Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiao rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

o  Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki.      
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2.1.3 Manfaat Solvabilitas 
 

Manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir (2008 : 154) terdapat 8 manfaat, yaitu:   

o Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya.  

o Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap ( seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).  

o Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal.  

o Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.  

o Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva.  

o  Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.  

o  Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat 

sekian kalinya modal sendiri. 

2.1.4 Jenis-jenis Solvabilitas 

 
 Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan 

tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara 

keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. 

Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki 
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perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan beberapa 

jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui.   

Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain : 

1.  Debt to Equity Ratio   

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk 

utang lancar dengan seluruh ekuitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar modal pemilik dapat 

menutupi utang-utang perusahaan dengan melakukan komparasi antara hutang lancar 

dan hutang jangka panjang dengan seluruh modal yang dimiliki.  

2.  Long Term Debt to Equity Ratio   

Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan 

oleh perusahaan.  

3. Times Interest Earned Ratio 

Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang 

jangka panjang. 
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4. Long Term Debt to Non Current Asset 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara utang jangka panjang aktiva selain 

aktiva lancar. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai solvabilitas perusahaan 

dengan standart rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1 : 2 . 

5. Tangible Assets Debt Covarage (TADC) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan 

utang jangka panjang , artinya rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud 

yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjangnya. Rasio ini juga 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan 

aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini  semakin  besar jaminan yang ada dan 

kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin dan  semakin  besar  

kemampuan perusahaan untuk  mencari pinjaman.  Rasio  ini biasanya minimal 

100% atau 1 : 1 yang mana bahwa Rp 1 utang jangka  panjang dijamin oleh Rp 1 

aktiva tetap yang ada.  

7. Current Liabilities to Net Worth 

Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat 

sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio  antara utang lancar 

dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah  untuk mengetahui seberapa besar 

bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio 

ini semakin baik sebab modal sendiri yang ada diperusahaan semakin besar untuk 

menjamin utang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling rendah dari 

rasio ini adalah 100% atau 1 : 1. 
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8. Debt to Total Asset Ratio (DAR)  

Debt to Total Asset Ratio adalah sebuah rasio untuk mengukur jumlah aset yang 

dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga sangat penting untuk melihat solvabilitas 

perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan segala 

kewajiban jangka panjangnya 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

Sebagai Rasio Solvabilitas. 

2.1.5 Pengertian Debt to Total Asset Ratio 
 

Menurut Syamsuddin (2006:30) mengenai Debt to Total Assets Ratio (DAR) 

digunakan : 

“Untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan 

total utang.” 

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:79), menjelaskan Debt 

to Total Assets Ratio adalah sebagai berikut : 

“Debt to Total Assets Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva”.  

Menurut Widjaja Amin (2010:12) yang menjalaskan Debt to Total Asset Ratio 

(DAR) : 

“Debt to Total Asset Ratio (DAR) adalah salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan.” 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan untuk investasi pada aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai DAR ini 

mengindakasikan : 
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• Semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh utang. 

•  Semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal.  

• Semakin tinggi risiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

panjang. 

•  Semakin tinggi beban bunga utang yang harus ditanggung perusahaan 

 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

Total Aset
 𝑥 100% 

Sumber : (Agus Sartono, 1997 : 66) 

2.1.6 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Debt to Total Asset Ratio 

 
 Faktor-faktor dari rasio DAR yaitu Total utang (total debts) baik utang 

jangka pendek (current liability) dan utang jangka panjang (long term debt) terhadap 

total aktiva (total assets) baik aktiva lancar (current assets) maupun aktiva tetap 

(fixed assets) dan aktiva lainnya (other assets). 

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Profitabilits 

 
“Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan 

(Brigham, 2001:89).” 

 Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat 

efesiensi suatu perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas yang akan digunakan 

penulis adalah Return On Asset. 
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2.2.1 Pengertian Profitabilitas 
 

Menurut Kasmir (2008:196) mengenai profitabilitas :  

“ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan ”.  

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan 

profitabilitas adalah sebagai berikut :  

“Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham yang tertentu”. 

Menurut J. Gitman dan Chad J. Zutter (2012:601), menjelaskan profitabilitas 

adalah sebagai berikut :  

 “Profitability is the relationship between revenues and costs generated by  

using the firm’s asset both current and fixed in productive activities”. 

Untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan haruslah 

berada dalam keadaan menguntungkan (Profitable). Tanpa adanya keuntungan akan 

sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik 

perusahaan dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan 

keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa 

depan perusahaan. 

 Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor 

atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas 

usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para 
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investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas 

dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. 

2.2.2 Tujuan Profitabilitas 
 

 Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4)  Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri. 

5)  Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

6)  Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan. 

2.2.3 Manfaat Profitabilits 
 

Manfaat yang diperoleh dari Profitabilitas bagi perusahaan yaitu : 

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 

2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 
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5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.2.4 Jenis-jenis Profitabilitas 
 

 Menurut Tangkilisan (2003: 156) Profitabilitas dapat diukur dari tiga 

pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang 

banyak digunakan adalah return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan return 

on investment (ROI). 

1) Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan.  

2) Return on Equity (ROE)  

adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk 

menganalisis saham. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas tim 

manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang 

diinvestasikan pemegang saham. 

3) ROI (singkatan bahasa Inggris: return on investment) atau ROR (singkatan 

bahasa Inggris: rate of return) – dalam bahasa Indonesia disebut laba atas 

investasi – adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu 

investasi, relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang 

yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba/rugi. 
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Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal, pokok, basis biaya 

investasi. (Wikipedia, 2018) 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Return On Asset (ROA) Sebagai 

Rasio Profitabilitas. 

 2.2.5 Pengertian Return On Asset 
 

  Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah : 

 “Rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan.”  

 Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), Return On Asset 

adalah :  

“Return On Asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.“ 

 Menurut Harahap (2010:305) mengenai Return On Assets (ROA) adalah : 

 “Return On Assets (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari 

penjualan. 

 Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin 

besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara 

faktor net income margin dengan perputaran aktiva. Semakin besar rasio ini maka 
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semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba. 

𝑅𝑂𝐴 =
 Laba Setelah Pajak

Total Aktiva
 𝑥 100% 

Sumber : Dwi Prastowo D (2011:91) 

2.2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Menurut Bambang Riyanto 

(1997:37) tinggi rendahnya earning power dipengaruhi oleh: 

a. Profit margin  

Yaitu perbandingan antara net operating income atau laba bersih usaha 

dibandingkan dengan net sales atau penjualan bersih dan dinyatakan 

dalam prosentase (%) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Laba Usaha / Penjualan Bersih) x 100% 

b. Turner of operating asset 

Yaitu dengan jalan membandingkan antara net sales atau penjualan bersih 

dengan operating asset atau modal usaha yang di rumuskan dengan: 

Penjualan bersih / Modal usaha sehingga besarnya profitabilitas ekonomi 

dapat diketahui dengan mengalihkan profit margin dengan turnorver of 

operating asset. Usaha untuk memperbesar profitabilitas merupakan 

harapan bagi manajer perusahaan, oleh karena itu untuk mempertinggi 

profitabilitas perlu diketahui berbagai faktor-faktor yang menentukan 
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tinggi rendahnya profitabilitas ekonomi. Cara untuk meningkatkan 

profitabilitas ekonomi menurut Bambang Riyanto (1997:37-41) : 

1. Menaikan profit margin dengan menambah biaya usaha sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang lebih besar daripada 

tambahan operating expense. Dengan mengurangi pendapatan dari sales 

sampai tingkat tertentu atau mengurangi usaha relatif lebih besar dari 

berkurangnya pendapatan dari sales. 

2. Menaikan atau mempertinggi turnorver of operating asset Dengan 

menambah modal usaha. Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu 

diusahakan penurunan operating asset sebesar-besarnya. 

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Saham 
 

 Saham sebagai salah satu alternatif media investasi memiliki potensi tingkat 

keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan media investasi lainnya 

dalam jangka panjang. Untuk itu perlu mempelajari seluk-beluk investasi saham ini 

terlebih dahulu, agar bisa terhindar dari kerugian yang tidak seharusnya terjadi. 

2.3.1 Pengertian Saham 
 

Menurut Husnan (2005:29) mengenai saham yaitu :  

“saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu 

pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek 

atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal  tersebut menjalankan haknya”. 

 

Menurut Irham Fahmi (2011:81) mengenai saham yaitu : 
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“Saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ dana 

pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap 

pemegangnya.” 

 

Menurut Sri Hermuningsih (2012:78) mengenai saham adalah :  

“Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperdagangkan dipasar 

modal yang bersifat kepemilikan. Saham juga adalah merupakan tanda 

penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas.” 

 

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang 

atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat 

berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik 

saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian 

kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang 

saham perusahaan. 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama 

dengan menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan 

slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi 

saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham. Pada dasarnya saham dapat 

digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi utama sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kertonegoro (2000:108) yaitu: 
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a) Sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal, 

sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham non-spekulatif 

lainnya. 

b)  Untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka 

panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh 

capital gain atau saham sumber penghasilan untuk mendapat dividen. 

c)  Sebagai sumber penghasilan, berarti investor mengandalkan pada penerimaan 

dividen sehingga mereka akan mencari saham penghasilan yang bermutu baik dan 

hasil tinggi. 

2.3.2 Fungsi Saham 
 

 Fungsi Saham secara umum adalah sebagai bukti kepemilikan perusahaan, 

dan pada akhir tahun buku pemilik saham akan mendapat pembagian keuntungan 

(dividen) berdasarkan saham yang dimilikinya. Dengan memiliki saham disuatu 

perusahaan maka, pemilik saham mendapatkan manfaat yaitu : 

1) Dividen 

Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan dan diusulkan oleh Dewan Direksi serta 

disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jenis Dividen dibedakan menjadi: 

a. Dividen Tunai, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham 

dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki. 
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b. Dividen Saham, jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham 

dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yaitu pada akhirnya akan 

meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. 

2) Capital Gain 

Investor dapat menikmati capital gain, jika harga jual saham melebihi harga saat 

pemilik saham membeli saham tersebut. 

2.3.3 Jenis-jenis Saham 

 
Dalam transaksi jual dan beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen 

yang paling dominan diperdagangkan. Menurut Darmadji (2001:6), ada beberapa 

sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham yaitu: 

A. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim: 

1) Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi 

yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa yang 

mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan asset 

perusahaan. Menurut Siamat (2004:385), ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai 

berikut: 

a) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

b) Memiliki hak suara (one share one vote). 

c) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 
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2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapat 

prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. Saham preferen 

mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Adapun ciri-ciri dari 

saham preferen menurut Siamat (2004:385) adalah: 

a) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 

b) Tidak memiliki hak suara. 

c) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

d) Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah 

kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 

B. Ditinjau dari cara peralihan: 

1) Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) 

Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapapun 

yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk 

ikut hadir dalam RUPS. 

2) Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, 

di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 
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C. Ditinjau dari kinerja perdagangan: 

1) Blue Chip Stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di 

industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar 

dividen. 

2) Income Stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi 

dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini 

biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur 

membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak 

mementingkan potensi. 

3) Growth Stocks 

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, 

sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 

4) Speculative Stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan 

dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di 

masa mendatang, meskipun belum pasti. 

5) Counter Cyclical Stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis 

secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana 



42 

 

 

 

emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan 

emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. 

2.3.4 Jenis-jenis Harga Saham  
 

 Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu 

perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik saham (berapapun porsinya/jumlahnya) dari 

suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham 

mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmodjo (2005:13), harga saham dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. 

Besarnya harga nominal memberikan arti penting karena deviden yang dibayarkan 

atas saham biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

b. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di bursa efek 

dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut dengan IPO 

(Initial Public Offering). Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa 

harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat. 

 



43 

 

 

 

c. Harga pasar  

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. 

Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Transaksi disini 

tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. Harga inilah yang disebut sebagai 

harga di pasar sekunder dan merupakan harga yang benar-benar mewakili harga 

perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi 

negosiasi harga antara investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar yang tercatat pada 

waktu penutupan (closing price) aktivitas di Bursa Efek Indonesia. 

d. Harga Open/Pembukaan 

Harga open atau harga pembukaan adalah harga pertama kali transaksi dilakukan 

pada hari itu.  Harga open tersebut mencerminkan semua informasi pasar yang ada, 

yang terjadi atau muncul diantara harga penutupan sehari sebelumnya dan ketika saat-

saat terakhir pemodal boleh memasukkan order ke mesin bursa.  Misalnya, kalau 

untuk harga open di bursa Indonesia, maka faktor yang mempengaruhinya adalah: 

• Pergerakan Indeks regional semalam.  Entah itu dari kawasan Amerika (Dow 

Jones Industrial, S&P, Bovista, dll), Eropa (DAX, FTSE, dll), Afrika, dan 

Asia Timur, bahkan Strait Times yang tutup setelah bursa kita tutup. 

• Harga komoditas.  Termasuk diantaranya harga batubara, minyak, emas, 

nickel, dll. 
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• Aksi korporasi emiten, seperti misalnya: pengumuman laporan keuangan , 

split, dll. 

• Dan masih banyak lagi. 

 

e. Harga High dan Harga Low 

Harga high (tertinggi) dan harga low (terendah) merupakan kisaran harga 

pergerakan harian dari saham tersebut dimana pemodal memiliki keberanian atau 

rasionalitas untuk melakukan posisi beli atau posisi jual.  Jika terdapat sebuah 

informasi yang bilang bahwa harga saham bisa membumbung setinggi langit, 

pemodal bisa saja terus melakukan aksi beli sehingga harga ditutup pada posisi 

autorejection atas, dan demikian pula berlaku sebaliknya (vice versa).  Jika tidak 

terdapat berita apa-apa dan saham kehilangan minat dari pemodal untuk 

mentransaksikan saham tersebut, bisa saja harga high dan low terjadi pada harga 

yang sama (harga tidak bergerak). 

f. Harga Close 

Diantara posisi harga Open, High, Low, dan Close, harga close (penutupan) 

adalah harga terpenting dalam melakukan analisis teknikal.  Harga Close 

merupakan harga terpenting dengan alasan sebagai berikut: 

• Harga close ini mencerminkan semua informasi yang ada pada semua pelaku 

pasar (terutama pelaku pasar institusi yang memiliki informasi yang lebih 

akurat) pada saat perdagangan saham tersebut berakhir. 
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• Harga close (terutama bagi para hedge fund atau pengelola reksadana) 

merupakan penentu dari kinerja dan kekayaan pemodal untuk hari itu. 

• Harga close mencerminkan posisi harga dimana pemodal berani melakukan 

posisi hold, dalam menghadapi semua informasi yang mungkin terjadi pada 

malam hari, ketika tidak terjadi perdagangan. 

• Lebih dari 90% indikator teknikal yang digunakan oleh pelaku analisis 

teknikal, menggunakan harga close sebagai input utamanya.  Ini menyebabkan 

posisi dari harga close, bisa memicu signal beli atau signal jual. 

2.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

 
 Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke 

waktu. Fluktuasi harga saham tersebut akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 

permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada 

umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih 

besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka harga saham cenderung akan 

naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Menurut Alwi (2003:87), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu: 

1) Faktor Internal yaitu: 

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian 

kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan 

keamanan produk, dan laporan penjualan. 
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b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman yang 

berhubungan dengan ekuitas dan utang. 

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur 

organisasi. 

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi 

ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi. 

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan ekspansi 

pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya. 

f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi baru, 

kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum akhir 

tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share (EPS), dividen per 

share (DPS), price earning ratio, net profit margin, return on assets (ROA), dan lain-

lain. 

2) Faktor Eksternal yaitu: 

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan terhadap 

perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. 
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c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaaan trading. 

2.3.6 Analisis Saham 
 

Analisis saham umumnya dapat dilakukan oleh para investor dengan 

mengamati dua pendekatan dasar yaitu: 

a. Analisis Teknikal 

Sutrisno (2005:330) menyatakan bahwa:  

“Analisis teknikal adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari data 

historis dari harga saham serta menghubungkannya dengan trading volume yang 

terjadi dan kondisi ekonomi pada saat itu.” 

 Analisis ini hanya mempertimbangkan pergerakan harga saja tanpa 

memperhatikan kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham. Pergerakan harga 

tersebut dihubungkan dengan kejadian-kejadian pada saat itu seperti adanya pengaruh 

ekonomi, pengaruh politik, pengaruh statement perdagangan, pengaruh psikologis 

maupun pengartuh isu-isu lainnya.  

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga saham di periode yang lalu dan upaya untuk 

menentukan kapan investor harus membeli, menjual atau mempertahankan sahamnya 

dengan menggunakan indikator-indikator teknis atau menggunakan analisis grafik. 

Indikator teknis yang digunakan adalah moving average (trend yang mengikuti 

pasar), volume perdagangan, dan short interest ratio. Sedangkan analisis grafik 
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diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pola seperti key reserval, head and 

shoulders, dan sebagainya. Analisis ini menggunakan data pasar dari saham, seperti 

harga dan volume transaksi penjualan saham untuk menentukan nilai saham. 

b. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kondisi 

perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi 

keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. Menurut 

Husnan (2001:315),  

“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang 

akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa yangakan datang dan menetapkan hubungan 

variabel-variabel tersebut sehingga di peroleh taksiran harga saham”. 

 

Analisis ini sering disebut sebagai share price forecasting dan sering 

digunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas. Langkah yang paling penting 

dalam analisis ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang 

diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Faktor yang dianalisis merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kondisi perusahaan, yang meliputi kondisi 

manajemen, organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan perusahaan yang 

tercermin dalam kinerja perusahaan. 

Sutrisno (2005:331), mengemukakan : 

 “Analisis fundamental merupakan pendekatan analisis harga saham yang 

menitikberatkan pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham dan analisis 

ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan”. 
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 Analisis fundamental menitikberatkan pada rasio keuangan dan kejadian-

kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih 

cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli 

untuk jangka panjang. Beberapa faktor utama atau fundamental yang mempengaruhi 

harga saham yaitu penjualan, pertumbuhan penjualan, operasional perusahaan, laba, 

dividen, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perubahan manajemen, dan 

pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. 

2.4  Kerangka Pemikiran 
 

2.4.1 Hubungan Debt to Total Asset Ratio Dengan Harga Saham 
 

 Menurut Fahmi (2011:127) mengenai hubungan Debt to Total Asset Ratio 

dengan harga saham yaitu : 

“Apabila Debt to Total Asset Ratio semakin tinggi, sementara proporsi total 

aktiva tidak berubah maka utang yang dimiliki perusahaan semakin besar. Total utang 

semakin besar berarti rasio financial atau rasio kegagalan perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman semakin tinggi. Dengan kata lain, harga saham suatu 

perusahaan akan mengalami penurunan.”  

 

  Dan sebaliknya apabila Debt to Total Asset Ratio semakin kecil maka utang 

yang dimiliki perusahaan juga akan semakin kecil dan ini berarti risiko financial 

perusahaan mengembalikan pinjaman juga semakin kecil.  Dengan kata lain, harga 

saham suatu perusahaan akan mengalami kenaikan.  

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan Debt to Total Asset 

Ratio dan Harga Saham yaitu Miftakur Rochmah dan Edy Poernomo (2016)  dengan 
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hasil penelitan menyatakan bahwa secara parsial diperoleh variabel bebas Debt to 

Equity (X1)  dan Debt to Asset Ratio (X2) ada pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat Tingkat Pengembalian (Return) Saham pada perusahaan perbankan 

yang  terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Sebaliknya penelitian Edduar Hendri (2015) 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel NPM 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel DAR, dan 

LTDER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

2.4.2 Hubungan Return On Asset  Dengan Harga Saham 
 

Menurut Salbano (2009:42) dalam Rahmawati (2012) menyatakan bahwa :  

 

“ROA digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan-perusahaan 

multinasional, khususnya jika dilihat dari sudut pandang profitabilitas dan 

kesempatan investasi. ROA sering digunakan manajemen untuk megukur kinerja 

keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki perushaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah 

pembiayaan terhadap aktiva tersebut.” 

 

Semakin tinggi Return On Asset  maka kinerja perusahaan semakin efektif. 

Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dari total asset untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun 

saham preferen. Peningkatan harga saham perusahaan akan memberikan keuntungan 

(return) yang tinggi pula bagi para investor. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik investor terhadap perusahaan. Peningkatan daya tarik ini menjadikan 

perusahaan tersebut makin diminati oleh investor, karena tingkat kembalian akan 
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semakin besar. Dengan kata lain Return On Asset  akan berpengaruh terhadap return 

Saham yang akan diterima oleh investor. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan Return On Asset dan 

Harga Saham yaitu Pryanka J.V Polli, I. Saerang, Y. Mandagie  (2014) dengan hasil 

Uji t (Secara parsial) menunjukkan CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, Sedagkan ROA dan ROE berpengaruh signifikan. Sedangkan 

menurut Hartono & Parulian Sihotang (2009) dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya rasio ROE saja yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap pergerakan harga saham sedangkan rasio lainnya, yaitu rasio NPM dan 

ROA tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan harga saham. 

2.4.3 Hubungan Debt to Total Asset Ratio & Return On Asset Dengan 

Harga Saham 
 

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:79), menjelaskan Debt 

to Total Assets Ratio adalah sebagai berikut : 

“Debt to Total Assets Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva.”  

 Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), Return On Asset 

adalah :  

“Return On Asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.“ 

 

Ketika Debt to Total Asset Ratio mengalami penurunan dan Return On Asset 

mengalami kenaikan maka harga saham akan mengalami kenaikan karena dengan 
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proporsi utang yang berkurang dan proporsi aktiva bertambah maka akan membuat 

proporsi laba naik dan mempengaruhi kenaikan harga saham di pasar modal.” 

sedangkan Ketika Debt to Total Asset Ratio mengalami kenaikan dan Return On 

Asset mengalami penurunan maka harga saham akan mengalami penurunan karena 

dengan proporsi utang yang bertambah dan proporsi aktiva tetap atau berkurang maka 

akan membuat proporsi laba menurun dan mempengaruhi penurunan harga saham di 

pasar modal. 

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan Debt to Total Asset Ratio & 

Return On Asset terhadap Harga Saham yaitu Zariyah (2018dengan hasil secara 

parsial hanya rasio DAR dan ROA yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham sedangkan secara simultan rasio DAR, ROA, dan NPM berperpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham sector perdangan. 

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah, maka dibuat hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

   

 

  

 

 

 

 

 

Debt to Total Asset 

Ratio 

(X1) 

Return On Asset 

(X2) 

Harga Saham 

(Y) 
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simultan 

Sumber : Sugiyono (2009:93) dan Output Visio 2018 (data diolah) 

Keterangan :     

 

Gambar  2.4.3 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

diduga bahwa : 

• Bagaimana variable Debt to Total Asset yang merupakan rasio solvabilitas dan 

didapat dari perbandingan antara total utang dan total asset berpengaruh terhadap 

Harga Saham pada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

• Bagaimana variable Return On Asset yang merupakan rasio profitabilitas dan 

didapat dari perbandingan antara laba setelah pajak dan total asset berpengaruh 

terhadap Harga Saham pada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

• Bagaimana Debt to Total Asset sebagai rasio solvabilitas dan Return On Asset 

sebagai rasio profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Harga Saham pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2.5 Hipotesis 
 

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah, maka dibuat hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

1) Ada pengaruh Debt to Total Asset Ratio (DAR) terhadap Harga Saham pada 

PT. BRI Agro Tbk.  

parsial 
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2) Ada pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham pada PT. BRI 

Agro Tbk.  

3) Ada pengaruh Debt to Total Asset Ratio (DAR) dan Return On Asset (ROA) 

secara bersama-sama terhadap Harga Saham pada PT. BRI Agro Tbk. 

 


