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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

  Setiap perusahaan memiliki tujuan masing-masing yang akan dicapai. Pada 

prosesnya diperlukan keputusan-keputusan yang diambil untuk mengelola kekayaan 

dan mencari dana dalam menjalankan operasinya. Pengaturan kegiatan tersebut yaitu 

manajemen keuangan.  

  Manajemen keuangan merupakan bidang keuangan yang menerapkan 

prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan 

mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya 

yang tepat (Sudana, 2011). Dapat disimpulkan dari atas manajemen keuangan adalah 

suatu ilmu yang membahas prinsip keuangan dengan menganalisis dalam mengelola 

dana untuk menciptakan keputusan yang tepat bagi suatu perusahaan. 

2.1.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan  

Tujuan manajemen keuangan menurut (Prof. Dr. H. Musthafa, 2017) terdiri 

dari beberapa yaitu : 

1. Pendekatan Keuntungan dan Risiko 

Manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal 
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dengan tingkat risiko yang minimal. Menciptakan laba disini bertujuan agar 

perusahaan memperoleh nilai tinggi yang dapat memakmurkan pemilik perusahaan 

atau pemegang saham. Sedangkan, tingkat risiko yang minimal yaitu agar 

perusahaan tidak memperoleh kerugian atau dalam pencapain target tidak dapat 

terpenuhi  tidak akan jauh berbeda dari target yang sudah ditentukan.  

2. Pendekatan Likuiditas Probabilitas 

Menjaga likuiditas dan profitabilitas. Manajer keuangan dituntut dapat menjaga 

agar selalu tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan 

segera serta mampu memperoleh laba perusahaan, terutama untuk jangka panjang 

Menurut (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015:6), tujuan manajemen 

keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Berdasarkan tujuan dari 

para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mendapatkan keuntungan berisiko minimum 

serta dapat menjada kestabilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. 

2.1.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan  

Berdasarkan (Martono dan Harjito, 2008) fungsi manajemen keuangan 

memiliki tiga fungsi utama, antara lain sebagai berikut : 

a. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola 

perusahaan. Keputusan investasi berkaitan bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 
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mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. 

b. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber-sumber dana yang berada di 

sisi aktiva. Selain itu, hal-hal mengenai keputusan pendanaan, yaitu keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan 

penetapan tentang pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut 

struktur modal yang optimum. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi 

serta kegiatan usahanya. 

c. Keputusan Pengelolaan Aktiva 

 Keputusan ini akan membahas bagaimana manajer keuangan bersama manajer-

manajer lain diperusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari 

aset-aset yang ada di perusahaan.  

2.1.2 Investasi 

  Menurut (Halim, 2005), investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada 

saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Selain 

itu, menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 

2004 yang dikutip dari (Fahmi, 2015) investasi adalah suatu aktiva yang digunakan 

perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi 

hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai 
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investasi, atau untuk manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. 

Berdasarkan pengertian diatas, investasi didefinisikan sebagai bentuk dana 

yang ditempatkan ke suatu perusahaan dengan manfaat yang akan diperoleh 

kemudian hari. Investasi bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham. 

2.1.3 Pasar Modal 

  Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 

ayat (13), mendefinisikan pasar modal sebagai :  

“ Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan 

Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”  

Menurut (Fahmi, 2015), Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak 

khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari 

hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau 

untuk memperkuat modal perusahaan. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga 

yang dibentuk menangani perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia. 

2.1.4 Teori Akuntansi 

2.1.4.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signalling theory) menurut (Suwardjono,2005) merupakan 

sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk mempertimbangkan dan 

menentukan apakah para investor akan menanamkan sahamnya atau tidak pada 
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perusahaan bersangkutan. Informasi tersebut mengenai perubahan harga serta volume 

saham dalam memberikan bukti yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

 Pengumuman mengenai informasi akuntasi akan memberikan informasi 

mengenai prospek perusahaan tersebut di masa mendatang. Informasi keuangan yang 

telah diumumkan menghasilkan berita baik maka investor akan tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika informasi keuangan yang 

dihasilkan tidak begitu baik maka investor akan mengurungkan niat untuk 

berinvestor. 

2.1.4.2 Teori Stakeholder  

Teori stakeholder atau stakeholder theory menurut (Deegan, 2004) adalah 

teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh 

informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan 

keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat memilih untuk tidak menggunakan 

informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu 

perusahaan. 

2.1.5 Saham 

2.1.5.1 Pengertian Saham 

Saham adalah surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham 

(Prof. Dr. H. Musthafa, 2017). Dengan demikian ketika investor membeli saham yang 

telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut maka investor tersebut menjadi pemilik 
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yang disebut pemegang saham perusaham. Saham terdiri dari dua jenis yaitu saham 

biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred stock). 

. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikan perusahaannya dalam 

bentuk saham (Jogiyanto 2003;89). Keputusan investor untuk membeli saham terjadi 

ketika nilai perkiraan suatu saham diatas harga pasar. Sebaliknya, keputusan menjual 

saham terjadi ketika nilai perkiraan suatu saham dibawah harga pasar. Untuk 

menentukan nilai saham, investor harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap 

saham-saham yang ada di pasar modal. 

2.1.5.2 Pendekatan Analisis Saham 

Pendekatan analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinstik suatu 

saham, kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini. Nilai intrinsik itu 

sendiri menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari suatu saham 

(Husnan, 2001;278). Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai (Eduardus 

Tandelilin, 2010:301), yaitu :  

1. Nilai Buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan 

penerbit saham atau emiten. 

2. Nilai Pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham 

tersebut di pasar. 

3. Nilai Intrinsik Saham atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham yang 

sebenarnya atau seharusnya terjadi. 

Menurut Suad Husnan (2001:285) terdapat dua pendekatan untuk 
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menganalisis dan memilih saham. Kedua analisis tersebut adalah:  

a. Analisis Teknikal  

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham atau kondisi 

pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. 

Analisis teknikal ini tidak memperhatikan faktor-faktor seperti kebijakan 

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penjualan perusahaan, 

pertumbuhan laba, perkembangan tingkat bunga, dan sebagainya, yang mungkin 

mempengaruhi harga saham. Pemikiran yang mendasari analisis teknikal, antara 

lain :  

1.  Harga saham mencerminkan informasi yang relevan.  

2. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu.  

3.  Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan 

berulang.  

Dengan kata lain, analisis teknikal menggunakan data trend atau 

kecenderungan harga saham di masa lalu untuk memprediksi harga saham di masa 

yang akan datang Karena analisis tersebut didasarkan pada pola perubahan harga 

saham di waktu yang lalu.  

b.  Analisis fundamental.  

Analisis fundamental mencoba menghitung nilai intrinsik suatu saham dengan 

menggunakan data keuangan perusahaan atau sehingga disebut juga dengan 

analisis perusahaan. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa mendatang : 
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1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi laba saham 

di masa yang akan datang.  

2.  Menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. 

Terdapat dua pendekatan dalam analisis fundamental, sebagai berikut :  

1.   Pendekatan nilai sekarang atau present value approach yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menghitung seluruh aliran kas yang akan diterima 

pemegang saham dari suatu saham di masa datang, dan kemudian 

didiskontokan dengan tingkat bunga diskonto. 

2.  Pendekatan rasio harga terhadap earning (Price Earning Ratio atau PER) yaitu 

pendekatan dalam penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung 

berapa rupiah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk 

memperoleh satu rupiah pendapatan atau earning dari saham tersebut. 

2.1.6 Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan menurut Kasmir (2012:6) adalah laporan yang menunjukan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan 

keuangan yang menunjukan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi 

terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).  

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam 

bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas 
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dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan mengambarkan pos-pos keuangan 

perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. 

2.1.6.1 Tujuan Laporan Keuangan 

  Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2012:10), Tujuan laporan 

keuangan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara 

mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah 

laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan 

luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

2.1.6.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis yang dibuat berdasarkan dengan 

maksud dan tujuan dari pembuatan laporan keuangan tersebut. Jenis-jenis laporan 

keuangan menurut PSAK 1 (2015:1.3) adalah sebagai berikut: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;  

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;  

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;  

4. Laporan arus kas selama periode;  

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain; Laporan posisi keuangan pada awal 

periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan 

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan 
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keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. 

2.1.7 Analisis Rasio Keuangan 

2.1.7.1 Definisi Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio adalah membandingkan antara unsur-unsur neraca, unsur-unsur 

laporan laba-rugi, unsur-unsur neraca dan lapora laba-rugi, serta rasio keuangan 

emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang lainnya (Samsul, 2006). Analisis 

rasio keuangan dilakukan untuk mempermudah penganalisa (analis) memahami 

kondisi keuangan perusahaan (Husnan & Pudjiastuti, 2015).  

2.1.7.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Weston J.Fred. dan Eugene F. Brigham (2001:138) rasio keuangan 

perusahaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :  

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), bertujuan mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio), bertujuan mengukur sejauh mana 

kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dan dana pinjaman.  

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), bertujuan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam mengoperasikan dana.  

4. Rasio Profitabilitas (Provitability Ratio), bertujuan untuk mengukur efektivitas 

manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melakukan 

kegiatan penjualan. 
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5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio), bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan 

perekonomian dalam industri.  

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), bertujuan untuk mengukur performance 

perubahan secara kesulurahan karena rasio ini merupakan pencerminan dari 

rasio risiko dan rasio imbalan hasil. 

2.1.7.1.1 Rasio Profitabilitas 

  Rasio Profitabilitas Menurut (Brigham & Houston, 2012), rasio 

profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari 

pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio 

profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari 

ekuitas yang dimilikinya (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Berdasarkan (Husnan & 

Pudjiastuti, 2015), Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Basic Earning Power (BEP) – mengukur kemampuan aset perusahaan 

menghasilkan laba operasi perusahaan.  

2. Return On Equity (ROE) – mengukur seberapa banyak laba yang menjadi hak 

pemilik ekuitas. 

3. Return On Investment (ROI) atau Return On Assets (ROA) – mengukur berapa 

banyak laba bersih setelah pajak dihasilkan oleh total aset yang dimiliki 

perusahaan 
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2.1.7.1.2 Return On Equity (ROE) 

   Rasio ini mengukur seberapa banyak laba yang menjadi hak pemilik 

ekuitas. Karena itu digunakan laba setelah pajak atau earning after taxes (EAT) 

(Husnan & Pudjiastuti, 2015). Menurut (Brigham & Houston, 2012), Pengembalian 

atas Ekuitas Biasa (Return On Common Equity – ROE) adalah rasio laba bersih 

terhadap ekuitas biasa, untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham biasa. Dengan rumus sebagai berikut : 

..................................(1) 

 

  Laba bersih dapat diperoleh dalam laporan keuangan, biasanya tercatat di 

bagian paling bawah laporan laba rugi bersih. Sedangkan, ekuitas biasa atau modal 

sendiri menggambarkan besaran kepemilikian seseorang atas aset perusahaan. Ekuitas 

dapat diperoleh dalam laporan posisi keungan (neraca). Return On Equity (ROE) 

menunjukkan keefektifan perusahaan memperoleh laba bersih terhadap para pemilik 

saham. 

2.1.7.1.3 Rasio Penilaian 

   Brigham dan Houston (2001) menyatakan rasio penilaian merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang 

melampaui pengeluaran biaya investasi. Selan itu, rasio ini mengukur bagaimana 

pasar modal (para pemodal) menilai suatu perusahaan (Husnan & Pudjiastuti, 2015). 

Menurut Irham Fahmi (2013:138) ada 6 rasio nilai pasar, yaitu :  
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1.  Earning Per Share (EPS)  

2.  Price Earning Ratio (PER)  

3.  Book Value Per Share (BVS)  

4.  Price Book Value (PBV)  

5.  Dividen Yield  

6.  Dividen Payout Ratio (DPR) 

2.1.7.1.4 Price Earning Ratio (PER) 

  Sugiyanto (2008:26), Price Earning Ratio (PER) adalah Rasio yang 

diperoleh dari harga pasar saham biasa dibagi dengan laba perusahaan. Maka semakin 

tinggi rasio akan mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik, 

sebaliknya jika Price Earning Ratio (PER) terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan 

bahwa harga saham yang ditawarkan sudah tinggi atau tidak rasional.  

Bringham dan Hoiston (2010:150) menyatakan, Price Earning Ratio (PER) 

adalah “ harga saham terhadap laba per saham menunjukkan jumlah yang rela 

dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan”. Harapan investor 

terhadap pendapatan yang didapat di masa yang akan datang pada perusahaan 

digerakkan pada harga saham yang tersedia mereka bayar atas saham perusahaan 

tersebut dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap Price Earning Ratio (PER). 

Dengan mengetahui besarnya Price Earning Ratio (PER) suatu perusahaan, investor 

dapat memperkirakan posisi suatu saham relatif terhadap saham-saham lainnya, 

apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak.terdapat tiga variabel yang turut 
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menentukan besaran Price Earning Ratio yaitu, rasio pembayaran deviden, tingkat 

keuntungan yang dikehendaki dan tingkat pertumbuhan deviden yang diharapkan. 

 Semakin baik kinerja per lembar saham akan mempengaruhi banyak 

investor untuk membeli saham tersebut. Price Earning Ratio (PER) mengindikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah 

earning perusahaan (Samsul, 2006). Dapat disimpulkan Price Earning Ratio (PER) 

merupakan rasio atau perbandingan yang menggambarkan antara harga saham 

terhadap earning per share (EPS). Adapun formula yang digunakan sebagai berikut: 

..................................(2) 

Keterangan : 

  Share Price = Harga Saham  

 Earning Per Share = Laba Per Lembar Saham 

 Earning Per Share (EPS) atau Laba Per Lembar Saham dapat dicari 

dengan membagi laba bersih setelah pajak atau earning after tax (EAT) dengan 

jumlah lembar saham yang beredar.  

...........................(3) 
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2.1.7.1.5 Dividend Payout Ratio (DPR) 

Pengertian dividen menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 

36Tahun 2008 dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g, bahwa dividen merupakan 

bagian laba yang diperoleh pemegang saham ataupemegang polis asuransi, atau 

pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Pengertian 

dividen :  

“Menurut Brigham dan Houston (2013) dividen adalah distribusi laba 

kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dan jenis modal 

tertentu.” 

Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ada beberapa jenis. 

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010:379) terdapat empat jenis dividen, yaitu dividen 

tunai, dividen properti, dividen likuiditas, dividen saham. Penjelasan mengenai jenis-

jenis dividen ini sebagai berikut : 

1. Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Dividen tunai ini dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. 

Pengertian dividen tunai adalah sumber dari arus kas untuk pemegang saham 

yangmemberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan datang. 

Dividen ini dapat bervariasi dalam jumlah bergantung kepada keuntungan 

perusahaan yang diperoleh. 

2. Dividen Properti 
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Menurut Fahmi (2012:83), dividen properti adalah suatu distribusi keuntungan 

perusahaan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Dividen properti 

dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi, atau bentuk lainnya. 

3. Dividen Likuidasi 

Rudianto (2012:309) menyatakan dividen ini merupakan dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuk, 

tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba ditahan 

perusahaan. 

4. Dividen Saham 

Menurut Kieso, et al. (2008:321), dividen saham merupakan dividen penerbitan 

oleh suatu perseroan atas saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas 

dasar prorata. Dividen saham diterbitkan untuk mengkapitalisasi sebagian dari 

laba seperti reklasifikasi jumlah yangdihasilkan ke modal kontribusi dan 

dengan demikian menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen.  

Kebijakan dividen berhubungan erat dengan penentuan besarnya dividend 

payout ratio, Sudana (2011:167). Dividend payout ratio merupakan perbandingan 

dividen dengan laba bersihyang diperoleh, Darmadji dan Fakhruddin (2012:159). 

Menurut Murniati (2015): 

“ Kebijakan dividen suatu perusahaan dapat dilihat dari dividend payout 

ratio. Oleh sebab itu, dividend payout ratio merupakan faktor pertimbangan bagi 

investor untuk menentukan lamanya investor akan menahan sahamnya.”  



25  

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dividend payout ratio adalah persentase laba bersih yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen dan laba ditahan perusahaan sebagai sumber pendanaan. Semakin tinggi 

dividend payout ratio maka akan menguntungkan para pemegang saham atau 

investor, tetapi akan memperlemah internal financial perusahaan karena laba ditahan 

kecil.  Menurut Kieso, Weygandt, Warfield (2008), rumus yang digunakan untuk 

mengukur dividend payout ratio adalah sebagai berikut: 

................................(4) 

2.1.7.1.6 Rasio Pertumbuhan  

Menurut Fahmi (2014:82) Growth adalah sebagai berikut: 

“ Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan 

dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari 

berbagai segi penjualan atau sales, pertumbuhan laba atau earning growth (EG), 

pendapatan per saham, dividen perlembar saham, dan harga pasar perlembar saham.”  

Jenis-Jenis dan pengukuran Growth berdasarkan Kasmir (2012:107), rasio 

pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan penjualan.  

Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara 
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keseluruhan. 

........(5) 

2. Pertumbuhan laba 

Pertumbuhan laba bersih menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih 

dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan. 

(6) 

3. Pertumbuhan pendapatan per saham. 

Pertumbuhan pendapatan per saham menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan atau laba per 

lembar saham dibandingkan dengan total laba per saham secara keseluruhan. 

(7) 

 

4. Pertumbuhan dividen per saham. 

Pertumbuhan dividen per saham menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh dividen saham dibandingkan 

dengan total dividen per saham secara keseluruhan. 
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(8) 

Menurut (Harahap:2010), pertumbuhan laba atau earning growth merupakan 

rasio yang menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun 

ke tahun. Suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba yang semaksimal 

mungkin dari operasional perusahaannya, karena laba merupakan salah satu indikator 

utama bagi keberhasilan manajemen dan operasional suatu perusahaan. 

Laba merupakan pendapatan perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya yang 

terjadi. Semakin tinggi laba bersih, akan berpengaruh terhadap besarnya nilai 

perusahaan dan menguntungkan bagi perusahaan dan investor. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini terdapat  penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

bahan untuk melakukan penelitiam. Daftar penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

terdapat dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Tika Astari 

(2014) 

Analisis Rasio 

Keuangan Dan 

Kebijakan 

Dividen Dalam 

Memprediksi 

Pertumbuhan 

Laba Pada 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba   

 

Variabel 

Dependen : 

1. Variabel DPR Ho ditolak t hitung 

lebih besar dari t tabel (-0,554 < 

2,021) maka hal ini menunjukkan 

bahwa DPR tidak mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan laba 

atau karena t.sig (0,582) lebih besar 

dari 0,05 (α) maka variabel DPR 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perusahaan 

Perbankan 

Yang Terdaftar 

Di Bei Tahun 

2010-2011 

TAT (Total 

AssetTurnove

r), CLI 

(Current 

Liabilities To 

Inventories, 

GPM (Gross 

Profit 

Margin), 

DPR 

(Dividend 

Payout Ratio) 

tidak mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. 

 

2 Sayekti, 

Sumarno Dwi 

Saputra (2015) 

Analisis 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba Pada 

Industri Rokok 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba   

 

Variabel 

Dependen : 

Current 

Ratio, Debt 

To Equity 

Ratio, Net 

Profit 

Margin, 

Return On 

Asset, dan 

Price Earning 

Ratio 

A. Berdasarkan hasil penelitian dalam 

analisis data yang telah dilakukan 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa:  

(1) current ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 

terhadap Pertumbuhan Laba pada 

laba; 

(2) debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba; 

 (3) net profit margin berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

laba;  

(4) net profit margin berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

laba;  

(5) return on asset berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

laba;  

(6) price earning ratio berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. 

B. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung 

sebesar 2,627 dengan p value 0,047 

< 0,05 sehingga ada pengaruh yang 

signifikan variabel current ratio, debt 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

to equity ratio, net profit margin, 

return on asset dan price earning 

ratio secara simultan terhadap 

pertumbuhan laba.  

3 Dani Usmar 

(2015) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

Dan 

Solvabilitas 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba 

 

Variabel 

dependen : 

Return On 

Equity (ROE) 

Dan Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

 

Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian, didapatkan beberapa 

simpulan, diantaranya sebagai berikut:  

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 

sedangkan kekuatan hubungannya 

sangat kuat dan arah hubungannya 

positif.  

2. Solvabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, 

tetapi kekuatan hubungannya sangat 

rendah dan arah hubungannya 

positif.  

3. Profitabilitas dan solvabilitas tidak 

berpengaruh signifikann terhadap 

pertumbuhan laba, tetapi mempunyai 

hubungan yang positif dan sangat 

kuat.  

4 Nevi Nur 

Azizi (2015) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Dalam 

Memprediksi 

Pertumbuhan 

Laba Pada 

Perusahaan 

Perbankan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) Tahun 

2011-2013 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba 

 

Variabel 

dependen : 

ROA, NPM 

dan ROE 

 

1. Dari pengujian t terhadap variabel 

ROE, pengujian t diperoleh hasil 

thitung < ttabel yaitu -2,549 < -

2,028, dengan nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,015 < 0,05, 

maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Return 

on Equity (ROE) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

laba.  

2. Dari pengujian secara simultan, 

diperoleh hasil bahwa Fhitung > F 

tabel yaitu 3,080 > 2,84 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,039 < 

0,05. Maka dapat disimpulkan 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

bahwa Ho ditolak sehingga model 

regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi hipotesis bahwa 

variabel independen yaitu ROA, 

NPM dan ROE dalam penelitian ini 

secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan laba.  

3. Koefisien determinasi adjusted R 

square adalah sebesar 0,135. Hasil 

ini menunjukkan bahwa hanya 

sebesar 13,5% kemampuan variabel 

independen yaitu Return on Asset, 

Net Profit Margin, dan Return on 

Equity dapat menjelaskan variabel 

dependen yaitu pertumbuhan laba. 

Sedangkan sisanya 86,5% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model regresi 

penelitian ini 

5 Febrianty, 

Divianto 

(2017) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba 

Perusahaan 

Perbankan 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba 

 

Variabel 

Dependen : 

BOPO, DAR, 

ROE, LAR, 

RR, NPL, 

CAR, DPR, 

CR, Cash 

Ratio, TIE, 

PER 

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

hanya variabel ROE yang 

berpengaruh secara parsial terhadap 

pertumbuhan laba pada perusahaan 

perbankan di BEI periode 2012-

2016.  

5. Sedangkan BOPO, DAR, ROE, 

LAR, RR, NPL, CAR, DPR, CR, 

Cash Ratio, TIE, PER secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan perbankan di BEI 

periode 2012-2016. 

6 Budi Haryono 

Manurung, 

Dwi 

Kartikasari 

Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen dan 

Pertumbuhan 

 1. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kebijakan dividen 

yang diukur dividend payout ratio 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(2017) Pendapatan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

dan dividend yield keduanya 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan secara parsial terhadap 

earnings growth. 

2. Sedangkan dividend payout ratio, 

dividend yield dan revenues growth 

secara simultan bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

earnings growth. 

7 Mutiaquraniah

, Deannesisynu 

(2017) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan  

Terhadap 

Pertumbuhan 

Laba Pada 

Perusahaa 

Modal Ventura 

Syariah (Studi 

Kasus Pada PT. 

Investama 

Ventura 

Syariah Periode 

2009-2016) 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba 

 

Variabel 

Dependen : 

dividend 

payout ratio, 

dividend 

yield, 

earnings 

growth, panel 

data 

1. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang ketujuh menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan 

dari Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), Return on Equity 

(ROE), Receivable Turn Over 

(RTO) dan Total Asset Turnover 

(TATO) secara bersama-sama 

(simultan) terhadap Pertumbuhan 

Laba di PT. Investama Ventura 

Syariah. Dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.946 

menunjukan bahwa Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Net Profit Margin (NPM), Return on 

Equity (ROE), Receivable Turn Over 

(RTO) dan Total Asset Turnover 

(TATO) memberikan keragaman 

sebesar 94.6% terhadap 

Pertumbuhan Laba. Sedangkan 

sisanya sebesar 5.4% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diamati di 

dalam penelitian ini.   

8 Winda Puspita 

Dewi (2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Quick Ratio, 

Debt To Equity 

Ratio, Net 

Profit Margin, 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

Laba 

 

Variabel 

1. Price Earnings Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap Perubahan Laba.  

2. Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Net Profit Margin, Price Earnings 

Ratio, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Price Earning 

Ratio, Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Perubahan 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Barang 

Konsumsi 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Dependen : 

Quick Ratio, 

Debt To 

Equity Ratio, 

Net Profit 

Margin, Price 

Earning 

Ratio, Dan 

Ukuran 

Perusahaan  

 

Ukuran Perusahaan, yang berarti jika 

variabel Quick Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Net Profit Margin, Price 

Earnings Ratio, dan Ukuran 

Perusahaan naik maka Perubahan 

Laba akan ikut naik. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran menunjukkan suatu pengaruh antara 

variable independen atau variabel bebas yaitu Pertumbuhan Laba terhadap variabel 

dependen atau variabel terikat yaitu Dividend Payout Ratio (DPR), Price Earning 

Ratio (PER), Return On Equity(ROE). 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data diolah peneliti 
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2.3.1 Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya guna diinvestasikan kembali pada perusahaan. Kebijakan dividen yang 

optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan 

antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga 

memaksimumkan harga saham. Ketika terjadi kenaikan pertumbuhan laba akan 

berdampak pada dividend payout ratio (DPR) yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham. Berdasarkan hal diatas dan penelitian terdahulu penulis berharap Dividend 

Payout Ratio terhadap pertumbuhan laba memiliki pengaruh signifikan. 

2.3.2 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Pertumbuhan Laba 

Bagi investor semakin tinggi Price Earning Ratio maka pertumbuhan laba 

yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Price Earning Ratio (PER) adalah 

perbandingan antara harga pasar per lembar terhadap laba per lembar saham. 

Berdasarkan hal tersebut penulis berharap Price Earning Ratio terhadap akan 

pertumbuhan laba memiliki pengaruh signifikan.  

Penelitian terdahulu berkaitan dengan hal diatas tersebut yaitu penelitian 

(Sayekti Sumarno, 2015) mengenai analisis pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba pada industri rokok yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

menyimpulkan bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara 

signifikan secara parsial. Pengaruh yang signifikan variabel current ratio, debt to 

equity ratio, net profit margin, return on asset dan price earning ratio secara 
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simultan terhadap pertumbuhan laba 

2.3.3 Pengaruh Return On Equity terhadap Pertumbuhan Laba 

Return on equity (ROE) akan menentukan laba bersih yang diperoleh terhadap 

pemilik saham. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti 

semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset (Hery, 2015:194).  

Naiknya nilai return on equity (ROE) diharapkan akan menghasilkan 

peningkatan pada pertumbuhan laba, sehingga investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan tersebut. Berdasarkan landasan teori 

dan penelitian terdahulu penulis berharap return on equity terhadap pertumbuhan laba 

memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian terkait dengan hubungan ini adalah 

penelitian (Febrianty, 2017) mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan perbankan menyimpulkan bahwa hanya variabel return 

on equity (ROE) yang berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

2.3.4 Pengaruh Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio dan Return On 

Equity terhadap Pertumbuhan Laba 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap pertumbuhan laba 

sebagai variable dependen. Untuk mencerminkan prospek perusahaan dari beberapa 

aspek dengan variable independen yaitu dividend payout ratio (X1), price earning 
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ratio (X2). dan return on equity (X3). Berdasarkan hal tersebut peneliti berharap 

terjadi pengaruh signifikan. Penelitian terkait dengan hubungan tersebut yaitu, 

penelitian (Febrianty, 2017) mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

pertumbuhan laba perusahaan perbankan menyimpulkan BOPO, DAR, ROE, LAR, 

RR, NPL, CAR, DPR, CR, Cash Ratio, TIE, PER secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran yang telah disajikan maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1  : Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H2  : Price Earning Ratio berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H3 : Return On Equity berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 

H4 : Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio dan Return On Equity 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba. 


