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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan pada suatu perusahaan. Aktivitas manajemen keuangan 

pada umumnya dimulai dari perencanaan dana untuk aktivitas perusahaan, usaha 

mencari sumber dana untuk pembiayaan aktivitas perusahaan ,pengalokasian dan 

penggunaan dana yang telah diperoleh untuk aktivitas perusahaan dan 

pengendalian terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 Brigham & Houston (2010:5) menjelaskan pengertian dari manajemen 

keuangan seperti berikut: 

“Financial management, also called corporate finance, focuses on decisions 

relating to how much and what types of assets to acquire, how to raise the 

capital needed to purchase assets, and how to run the firm so as maximize its 

value”. 

Artinya, manajemen keuangan, yang disebut juga keuangan prusahaan, fokus pada 

keputusan yang berhubungan dengan seberapa banyak dan jenis aset  apa yang 

harus diperoleh,  bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk 

membeli aset dan bagaimana menjalankan perusahaan agar mencapai nilai 

maksimumnya. 

 Menurut Horne & Wachowicz (2012:2) yang disadur oleh Quratul‟ain 

Mubarakah, pengertian manajemen keuangan dijelaskan dengan deskripsi 

sebagai berikut ini: 

“Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan 

manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”. 
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 Sementara Gitman & Zutter (2012:4) menjelaskan mengenai manajemen 

keuangan sebagai berikut: 

“Finance can be defined as the science and art of managing money. At the 

personal level, finance is concerned with individuals‟ decisions about how 

much of their earnings they spend, how much they save, and how they invest 

their savings. In a business context, finance involves the same types of 

decisions: how firms raise money from investors, how firms invest money in 

an attempt to earn a profit, and how they decide whether to reinvest profits 

in the business or distribute them back to investors” 

 

 Maksudnya, manajemen keuangan bisa didefinisikan sebagai sains dan 

seni dalam mengelola uang. Dalam tingkat individual/pribadi, keuangan berkaitan 

dengan keputusan individual mengenai seberapa banyak setiap individu 

menghabiskan pendapatan mereka, seberapa banyak setiap individu 

menyimpannya, dan bagaimana setiap individu menginvestasikan uang simpanan 

mereka. Dalam konteks bisnis, manajemen keuangan melibatkan bentuk 

keputusan yang sama dengan konteks individual: bagaimana perusahaan 

mengumpulkan uang dari investor, bagaimana perusahaan menginvestasikan uang 

dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dan bagaimana perusahaan 

memutuskan untuk menginvestasikan kembali keuntungan dalam bisnis atau 

mendistribusikan kembali keuntungan tersebut kepada investor. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajamen keuangan adalah aktivitas pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pengelolaan kondisi keuangan suatu perusahaan. Penting bagi suatu 

perusahan untuk menjalankan aktivitas manajemen keuangan secara efektif dan 

efisien karena akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

mencerminkan nilai perusahaan di mata para investor yang akan menjadi 

pertimbangan mereka untuk berinvestasi.   

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Menurut Horne & Wachowicz (2012:2) yang disadur oleh Quratul‟ain 

Mubarakah, fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 
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tiga area utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan 

manajemen aset. 

1. Keuputusan Investasi 

Keputusan Investasi adalah hal yang paling penting dari ketiga 

keputusan di atas ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal 

tersebut dimulai dengan penetapan jumlah total aset yang perlu 

dimiliki perusahaan. Manajer keuangan perlu menetapkan nilai uang  

pada aset perusahaan sebagai ukuran perusahaan dan perlu menetapkan 

jumlah uang yang menjadi komposisi aset perusahaan tersebut. 

2. Keputusan pendanaan 

Keputusan penting kedua dalam perusahaan berkaitan dengan 

keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan, manajer keuangan 

berhubungan dengan komposisi modal perusahaan. Manajer keuangan 

perlu merencanakan dan menetapkan komposisi pendanaan untuk 

modal perusahaan, apakah dengan cara menerbitkan saham, melakukan 

pinjaman kepada kreditur, atau misalkan dengan menahan laba 

perusahaan pada periode tertentu untuk dijadikan modal perusahaan. 

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan penting ketiga bagi perusahaan adalah keputusan mengenai 

manajemen aset. Ketika aset telah diperoleh dan pendanaan yang tepat 

telah tersedia, aset ini masih perlu dikelola secara efisien. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Menurut Kasmir (2010:13) manajemen keuangan memiliki tujuan melalui 

dua pendekatan, yaitu: 

1. Profit risk approach, dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar 

mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan 

risiko yang bakal dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang 

besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Di samping itu, 

manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian 

tehadap seluruh aktivitas yang dijalankan. Kemudian seorang manajer 
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keuangan dalam menjalankan aktivitasnya harus menggunakan prinsip 

kehati-hatian. Secara garis besar, profit risk approach terdiri dari: 

a. Maksimalisasi profit; 

b. Minimal risk 

c. Maintain control; dan 

d. Achieve flexibility ( careful management of fund and activities) 

2. Liquidity and profitability, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan. Dalam hal likuiditas, manajer keuangan harus 

sanggup untuk menyediakan dana (utang kas) untuk membayar kewajiban 

yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian manajer keuangan 

juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan perusahaan, sehingga 

mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer 

keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimilki 

termasuk pencarian dana serta mampu mengelola aset perusahaan 

sehingga terus berkembang, dari waktu ke waktu. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1  Pengertian Pasar Modal 

 Fahmi & Hadi (2009:41) menjelaskan definisi pasar modal sebagai 

berikut: 

“Pasar modal adalah tempat 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” 

 Sementara itu, Martalena & Malinda (2011:2) menjelaskan pasar modal 

sebagai berikut: 

“Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran 

terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun jangka panjang” 
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 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah tempat dimana terjadinya permintaan dari investor terhadap 

sekuritas dari perusahaan (emiten) yang menawarkan sekuritasnya. Investor 

berinvestasi dengan membeli sekuritas karena memiliki tujuan untuk meraih 

keuntungan dari investasinya tersebut. Sementara itu emiten menawarkan 

sekuritasnya untuk dibeli oleh calon investor dengan tujuan mendapatkan modal 

untuk melakukan pengembangan usaha dan segala aktivitas yang berkaitan 

dengan aktivitas perusahaan. 

2.2.2 Peranan Pasar Modal 

 Martalena & Malinda (2011:5) menjelaskan bahwa pasar modal 

memiliki beberapa peran dan manfaat, yaitu: 

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien 

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi 

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan 

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional 

 

2.2.3  Jenis-jenis Pasar Modal 

 Kasmir (2010:61) menggolongkan pasar modal menjadi dua, yaitu pasar 

primer dan pasar sekunder. 

1. Pasar Primer 

Pasar primer, pasar di mana sekuritas baru dijual dan dibeli untuk pertama 

kali. Artinya, pasar penerbitan saham baru masyarakat. Pada saat di pasar 

primer, terjadi transaksi antara emiten (perusahaan yang menjual surat 

berharga) dengan investor (lembaga atau individu yang membeli surat 

berharga yang ditawarkan). Pada saat pasar primer, seluruh uang masuk ke 

emiten. 
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2. Pasar Sekunder 

Pasar sekunder merupakan pasar setelah berakhirnya pasar primer dan 

merupakan pasar  bagi sekuritas lama (transaksi terjadi antara investor). 

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal primer adalah tempat dimana saham perusahaan (emiten) pertama kali 

ditawarkan kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

penerbit (issuer) sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

Dalam pasar perdana ini lah perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan 

sebagai modal untuk menjalankan aktivitasnya. Sementara pasar sekunder adalah 

tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati 

masa penawaran saham di pasar modal primer. Dengan adanya pasar sekunder 

para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat 

bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun 

investor lembaga dan perseorangan. 

 

2.2.4  Instrumen Pasar Modal 

 Terdapat bebagai instrumen yang diperjual-belikan di pasar modal. 

Masing-masing instrumen tersebut memiliki perbedaan, ketentuan, dan ciri-ciri 

tersendiri. Martalena dan Malinda (2011:12) menjelaskan instrumen-instrumen 

yang terdapat pada pasar modal sebagai berikut: 

1. Saham (Stock) 

Saham merupakan salah satu instumen pasar keuangan yang paling 

populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham 

merupakan instrumen  investasi yang banyak dipilih para investor karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

Saham merupakan tanda penyertaan seseorang atau pihak (badan usaha) 

dalam sautu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan 
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modal tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam RUPS. 

2. Obligasi (Bond) 

Obligas adalah efek yang bersifat hutang jangka panjang. Jenis-jenis 

obligasi terdiri dari obligasi biasa dan obligasi konversi. 

a. Obligasi Biasa 

Obligasi biasa merupakan suatu bentuk hutang jangka panjang yang 

dikeluarkan oleh perusahaan atau pihak lain dengan kewajiban 

membayar bunga setiap periode terentu dan pokok pinjaman pada 

akhir periode (jatuh tempo) 

b. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan ke saham 

obligasi adalah surat berharga yang menunjukan bahwa penerbit 

obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat  dan memiliki 

kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban 

melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada 

pihak pembeli obligasi tersebut. 

3. Right 

Right adalah hak memesan saham terlebih dahulu dengan harga tertentu, 

diperdagangkan dalam waktu yang sangat singkat (2 minggu). 

4. Waran 

Waran adalah hak untuk membeli saham baru pada harga tertentu di masa 

yang akan datang. Waran dapat diperdagangkan 6 bulan setelah diterbitkan 

dengan masa berlaku sekitar 3-5 tahun. 

5. Reksadana 

Reksadana adalah portofolio aset yang dibentuk oleh manajer investasi. 

 

2.3 Saham 

2.3.1  Pengertian saham 

 Fahmi & Hadi (2009:68) mendeskripsikan pengertian saham dengan 

membaginya menjadi tiga hal utama, yaitu saham adalah: 



28 
 

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan 

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya 

3. Persediaan yang siap untuk dijual. 

 Zubir (2011:4) menjelaskan pengertian saham sebagai berikut: 

“Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka setiap pemegang saham 

berhak atas bagian laba yang dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi 

kepemilikannya” 

 Sementara itu, Gumanty (2011:31) mengemukakan bahwa: 

“Semua saham biasa (saham atau common stock) merupakan bukti 

penyertaan kepemiikan pada suatu perusahaan, apakah itu perseroan 

terbatas atau perusahaan publik. Common stock sering disebut  sebagai 

common shares atau equity. Biasanya setiap lembar saham memberikan hak 

kepada pemegangnya untuk memilih dalam rapat umum pemegang saham”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahan yang dijual kepada 

kepada publik untuk dijadikan modal kerja perusahaan. Publik yang bertindak 

sebagai pemegang saham ini berhak untuk memperoleh dividen sebagai bagian 

keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham. 

  

2.3.2  Jenis-jenis saham 

 Fahmi & Hadi (2009:68) membagi saham menjadi dua jenis saham yang 

paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Di 

mana kedua jenis saham ini memiiki arti dan ketentuannya masing-masing. 

1. Saham Biasa 

Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan 

sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa 
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(RUPSLB) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan 

saham terbatas) atau tidak. Pemegang saham ini di akhir tahun akan 

memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Saham biasa terbagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Saham Unggulan (blue-chip stock), yaitu saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont 

merupakan contoh blue chip. 

b. Saham pertumbuhan (growth stock), yaitu saham-saham yang 

diharapkan memberikan pertimbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-

rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. (Suad 

Husnan) 

c. Saham defensif (defensive stock) yaitu saham yang cenderung lebih 

stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu 

berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Contohnya 

saham yang masuk dalam kategori ini biasanya perusahaan yang 

produknya dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk 

kategori food and beverage, yaitu produk gula, beras, minyak makan, 

garam, dan sejenisnya. 

d. Saham siklikal (cyclical stock), yaitu saham yang cenderung naik 

nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat 

saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik modal dan real estate. 

e. Saham musiman (seasonal stock), yaitu saham yang dimiliki 

perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, 

misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan 

memiliki memiliki penjualan musiman yang khususnya pada saat 

musim natal. 

f. Saham spekulatif, (speculative stock), yaitu saham yang kondisinya 

memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat 

pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai 

untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak. 
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2. Saham Istimewa 

Saham istimewa (preferred stock) adaah surat berharga  yang dijual oleh 

suatu perusahaan  yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan 

sebagainya) dimana pemegannya akan memperoleh pendapatan tetap 

dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan).  

 

2.3.3  Nilai Saham 

 Pada umumnya nilai dari suatu saham diklasifikasikan menjadi empat 

konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku per lembar saham, nilai pasar, dan nilai 

intrinsik. Martalena & Malinda (2011:57) menjelaskan nilai dari suatu saham 

dengan empat konsep tersebut sebagai berikut: 

1. Nilai Nominal 

Merupakan nilai per lembar saham yang berkaitan dengan akuntansi dan 

hukum. Nilai ini diperlihatkan pada neraca perusahaan dan merupakan 

modal disetor penuh dibagi dengan jumlah saham yang sudah diedarkan. 

2. Nilai Buku Per Lembar Saham 

Menunjukan nilai aktiva bersih per lembar saham yang merupakan nilai 

ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Nilai Pasar 

Nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang 

terbentuk di bursa saham. 

4. Nilai Intrinsik 

Merupakan harga wajar saham yang mencerminkan harga saham yang 

sebenarnya. Nilai Intrinsik ini merupakan nilai sekarang dari semua arus 

kas di masa mendatang (yang berasal dari capital gain dan dividen). 

 

2.3.4 Return Saham 

Return meupakan keuntungan berupa tingkat pengembalian atas suatu 

sekuritas yang dimiliki oleh oleh investor. Besarnya return menjadi pertimbangan 
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utama bagi investor dalam berinvestasi pada sekuritas suatu perusahaan. Gitman 

(2012:311) mendefinisikan return sebagai berikut: 

“The total rate of return is the total gain or loss experienced on an 

investment over a given period. Mathematically, an investment‟s total return 

is the sum of any cash distributions (for example, dividends or interest 

payments) plus the change in the investment‟s value, divided by the 

beginning-of-period value.” 

 

Artinya, total tingkat pengembalian adalah total keuntungan atau kerugian yang 

dialami pada investasi selama periode tertentu. Secara matematis, total 

pengembalian investasi adalah jumlah dari distribusi kas apapun (contohnya, 

dividen atau pembayaran bunga) ditambah dengan perubahan dalam nilai 

investasi, dibagi dengan nilai periode awal investasi tersebut. 

 Sementara itu Martalena & Malinda (2011:13) mengemukakan dua 

keuntungan yang diperoleh dengan membeli atau memiliki saham, yaitu: 

1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam 

RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, pemodal 

tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lama, 

yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana 

diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.  

2. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. 

 Selain capital gain, Martalena & Malinda (2011:14) menjelaskan juga 

bahwa terdapat capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain yaitu 

suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. 

Dengan kata lain, capital loss merupakan return berupa kerugian bagi pemegang 

saham. 
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 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa return 

saham terdiri dari dua unsur, yaitu return berupa dividen yang merupakan 

pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

dan return berupa capital gain/capital loss yang merupakan selisih harga beli 

saham pada periode awal investasi dengan harga jual saham pada periode terbaru. 

Brigham & Houston (2013:276) menjelaskan perhitungan dari tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh dividen dan tingkat keuntungan yang dihasilkan 

oleh capital gain sebagai berikut: 

1. Dividend Yield (tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh dividen) 

“The expected dividend divided by the current price of a share of stock.” 

Maksudnya , tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh dividen (dividend 

yield) dihitung dengan membagi nilai dividen suatu saham dengan harga 

pembelian saham tersebut, sehingga dapat diperoleh rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

𝐃𝟏

𝑷𝟎
 

D1 = nilai dividen 

P0 = harga pembelian saham 

 

2. Capital Gain Yield (Tingkat Keuntungan yang Dihasilkan oleh Capital 

Gain) 

“The capital gain during a given year divided by the beginning price.” 

Maksudnya , tingkat  keuntungan yang dihasilkan oleh capital gain 

(capital gain yield) dapat dihitung dengan membagi nilai capital gain 

(selisih harga penjualan saham dengan harga awal ketika pembelian saham 

) dibagi dengan harga awal ketika pembelian saham, sehingga dapat 

diperoleh rumus perhitungan sebagai berikut: 

𝑷𝒕 −  𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 

 Pt =  Harga penjualan saham 

 Pt-1 =  harga awal ketika pembelian saham 
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2.4  Laporan Keuangan 

2.4.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan sebuah pernyataan tertulis mengenai 

informasi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan, dan perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang banyak digunakan sebagai 

acuan dasar untuk menagmbil keputusan ekonomi bagi para penggunanya. 

Brigham & Houston (2010: 84) menjelaskan pengertian dari laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka 

yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset 

nyata yang berada dibalik angka tersebut”. 

 Sementara itu, menurut Kasmir (2010:66) laporan keuangan adalah: 

“Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu” 

 

 Sedangkan Fahmi (2012:2) menjelaskan definisi laporan keuangan 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut” 

 Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan pernyataan tertulis mengenai 

posisi keuangan dan kinerja keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk proses 

pengambilan keputusan oleh para penggunanya. 

 

2.4.2  Jenis-jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan perusahaan pada umumnya terdiri atas Neraca 

(Statement of Financial Position), Laporan Laba Rugi (Statement Of Earnings), 
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Laporan Perubahan Modal (Statement of Changes in Owner’s Equity), Laporan 

arus kas (Statement of Cash Flow) dan Catatan atas laporan keuangan (Notes to 

Financial Statement) yang menyatakan kegiatan dan kondisi dari suatu 

perusahaan. Masing-masing laporan tersebut memilki komponen keuangan 

tersendiri dan tujuan serta maksud tersendiri pula. Kasmir (2010:67) menjelaskan 

jenis-jenis laporan dalam laporan keuangan sebagai berikut: 

a. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukan jumlah aktiva (harta), 

kewajiban (hutang) , dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat 

tertentu. Artinya, dari suatu neraca akan tergambar berapa jumlah harta, 

kewajiban, dan modal suatu perusahaan. Pembuatan neraca biasanya 

dibuat secara periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau 

manajemen dapat pula meminta lapora neraca sesuai kebutuhan untuk 

mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal  yang dimilikinya 

saat tertentu.  

Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan 

komponen yang ada di neraca. Secara lengkap informasi yang disajikan 

dalam neraca meliputi: 

 Jenis-jenis aktiva atau harta (assets) yang dimiliki 

 Jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva 

 Jenis-jenis kewajiban atau utang (liability) 

 Jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang 

 Jenis-jenis modal (equity) 

 Serta jumlah rupiah masing-masing jenis modal 

b. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi menunjukan kondisi usaha suatu perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu 

siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan 

pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat 

diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. 



35 
 

Seperti halnya neraca, laporan laba rugi juga memberikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan 

dalam laporan laba rugi meliputi: 

 Jenis-jenis pendapatan (penjualan) yang diperoleh dalam suatu 

periode. 

 Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan. 

 Jumlah keseluruhan pendapatan. 

 Jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode 

 Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan 

dan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

 Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan 

dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi 

c. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan 

jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini 

juga menunjukan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. 

Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi: 

 Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini 

 Jumlah rupiah tiap jenis modal 

 Jumlah rupiah modal yang berubah 

 Sebab-sebab berubahnya modal 

 Jumlah rupiah sesudah perubahan 

d. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat 

berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini 

memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas 

laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. 

Tujuannya agar penguna laporan keuangan menjadi jelas akan data yang 

disajikan.  
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e. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan arus kas masuk 

dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau 

pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas 

keluar dibuat untuk periode tertentu. 

 

2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Secara umum laporan keuangan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggunakan laporan keuangan 

tersebut sebagai salah satu acuan untuk melakukan keputusan manajemen maupun 

keputusan investasi. Kasmir (2010:87) memaparkan tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 
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2.5 Analisis Rasio keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Subramanyam & Wild (2010:40), analisis rasio merupakan 

salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. 

Namun perannya sering disalah pahamkan dan sebagai konsekuensinya, 

kepentingannya sering dilebih-lebihkan. Sebuah rasio menyatakan hubungan 

matematis antara dua kuantitas. 

 Menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2012:108) menjelaskan 

pengertian dari analisis rasio keuangan sebagai berikut: 

“Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang 

ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukan risiko dan peluang 

melekat pada perusahaan yang bersangkutan‟‟ 

 

 Gitman & Zutter (2012:67) mendefinisikan analisis rasio keuangan 

sebagai berikut: 

“Ratio analysis Involves methods of calculating and interpreting financial 

ratios to analyze and monitor the firm‟s performance.” 

Artinya, rasio keuangan berkaitan dengan metode menghitung dan menafsirkan 

rasio keuangan untuk menganalisa dan memantau kinerja perusahaan. 

 Gitman & Zutter (2012:67) juga mengemukakan bahwa: 
 

“Ratio analysis is not merely the calculation of a given ratio. More important 

is the interpretation of the ratio value. A meaningful basis for comparison is 

needed to answer such questions as „Is it too high or too low?‟ and „Is it good 

or bad?‟ ” 

 

Maksudnya, analisis rasio bukanlah sekedar perhitungan rasio. Yang lebih penting 

lagi adalah analisis rasio merupakan interpretasi dari nilai rasio yang diperoleh. 

Makna dasar dari hasil perbandingan suatu rasio diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan seperti “apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah” dan “apakah bagus 

atau tidak” bagi kondisi skeuanganuatu perusahaan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka yang berada pada 
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pos-pos di dalam laporan keuangan dengan menggunakan perhitungan matematis 

sehingga menghasilkan suatu informasi yang lebih detail mengenai kondisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. 

 

2.5.2 Analisis Rasio Likuiditas 

2.5.2.1  Current Ratio 

 Menurut Fahmi (2012:104) current ratio dijelaskan sebagai berikut: 

“Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo.”  

 Sementara itu Brigham & Houston (2010:134) menjelaskan definisi 

current ratio sebagai berikut: 

“Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. 

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh apa kewajiban lancar ditutupi oleh 

aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat”. 

Rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 =  
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
  

 

2.5.2.2  Quick Ratio/Acid-Test Ratio 

 Menurut Brigham & Houston (2010:135) menjelaskan quick ratio/acid-

test ratio sebagai berikut: 

“Rasio ini dihitung dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar, 

kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar” 

Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan karena terkadang 

persediaan susah untuk dilikuidasikan. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒄𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒂𝒕𝒂𝒖 𝒂𝒄𝒊𝒅 𝒕𝒆𝒔𝒕 =
 𝒂𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 − 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏

𝒌𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
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2.5.2.3 Net Working Capital Ratio 

 Fahmi (2012:126) menjelaskan pengertian dari net working capital ratio 

sebagai berikut: 

“Net working capital ratio adalah rasio modal kerja bersih. Modal kerja 

merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja 

bersih adalah: (1)pendapatan bersih, (2) peningkatan kewajiban tidak 

lancar, (3) kenaikan ekuitas pemegang saham, (4) penurunan aktiva yang 

tidak lancar.” 

 

Adapun rumus net working capital ratio adalah: 

𝑵𝒆𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 − 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 

 

2.5.2.4  Cash Flow Liquidity Ratio 

 Menurut Fahmi (2012:127) menjelaskan cash flow liquidity ratio sebaai 

berikut: 

“Cash flow liquidity ratio atau disebut juga dengan rasio likuiditas arus kas. 

Rasio likuiditas arus kas menggunakan pembilang sebagai suatu perkiraan 

sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan jumlah kas yang dihasilkan 

dari operasi perusahaan seperti kemampuan menjual persediaan dan 

menagih kas.” 

 

Adapun rumus cash flow liquidity ratio adalah: 

 

𝒄𝒂𝒔𝒉 𝒇𝒍𝒐𝒘 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕𝒚 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝒄𝒂𝒔𝒉 + 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒑𝒆𝒓 + 𝑪𝑭𝑶

𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 

Cash   = kas 

Commercial paper = surat  berharga 

CFO   =  Cash flow operating activities 

 

2.5.3 Analisis Rasio Leverage 

2.5.3.1  Debt to Equity Ratio 

 Menurut Kasmir (2010:112), debt to equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menghitung nilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan 

cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah yang akan disediakan 

peminjam (kreditor) kepada pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 
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berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
  

 

 

2.5.3.2  Total Debt to Total Asset Ratio 

 Menurut Brigham & Houston (2010:143) total debt to total asset ratio/ 

rasio total utang terhadap total aset dijelaskan sebagai berikut: 

“Rasio utang terhadap total aset, yang umumnya disebut rasio utang (debt 

ratio), mengukur persentase dana yang diberikan oleh kreditor.” 

 

Rasio ini diukur dengan membagi seluruh kewajiban perusahaan dengan aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mengukur berapa persentase 

aset perusahaan yang dibiayai oleh yang diberikan kreditur. Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
  

 

2.5.3.3  Time Interest Earned Ratio 

 Menurut Brigham & Houston (2010:143), Time Interest Eaned 

dijelaskan sebagai berikut: 

“Rasio kelipatan pembayaran bunga (time-interest-earned-TIE) dihitung 

dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban 

bunga. Rasio TIE mengukur sampai sejauh apa laba operasi dapat 

mengalami penurunan sebelum perusahaan tidak mampu memenuhi biaya 

bunga tahunannya.” 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio ini 

menunjukan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran 

bunga tahunannya. Rasio TIE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒌𝒆𝒍𝒊𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒂𝒚𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒃𝒖𝒏𝒈𝒂 =  
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒃𝒖𝒏𝒈𝒂
  

 

2.5.4 Analisis Rasio Aktivitas 

2.5.4.1  Inventory Turnover 

 Fahmi (2012:132) menjelaskan definisi dari Inventory Turnover sebagai 

berikut: 

“‟Rasio inventory turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran 

persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.” 

 

Inventory Turnover dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑮𝒐𝒐𝒅 𝑺𝒐𝒍𝒅

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚
  

 

2.5.4.2  Day Sales Outstanding 

 Brigham dan Houston (2010:137) menjelaskan definisi Day Sales 

Outstanding sebagai berikut: 

“Jumlah hari penjualan belum tertagih (day sales outstanding-DSO) atau 

disebut juga „periode penagihan rata-rata‟ (average collection period-ACP) 

digunakan untuk menilai piutang usaha, dan dihitung dengan membagi 

piutang usaha dengan hari penjualan rata-rata untuk mencari berapa hari 

penjualan terikat dalam piutang usaha. Jadi, DSO mencerminkan lamanya 

waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan 

dan belum menerima kas.” 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑫𝑺𝑶 =  
𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒑𝒆𝒓 𝒉𝒂𝒓𝒊
=

𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒉𝒖𝒏𝒂𝒏/𝟑𝟔𝟓
 

 

 

2.5.4.3 Fixed Asset Turover 

 Brigham dan Houston (2010:138) menjelaskan definisi dari Fixed Asset 

Turnover sebagai berikut: 
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“Rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover ) mengukur seberapa 

efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini adalah 

rasio penjualan terhadap aset tetap bersih”  

 

Pengukuran fixed asset turnover dapat ditunjukan oleh rumus sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒂𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑 =  
𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝒂𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒆𝒕𝒂𝒑 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
  

2.5.4.4  Total Asset Turnover 

 Brigham dan Houston (2010:139) menjelaskan definisi Total Asset 

Turnover adalah rasio yang mengukur perputaran seluruh aset perusahaan, dan 

dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Total Asset Turnver dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕 =
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
  

 

2.5.5 Analisis Rasio Profitabilitas 

2.5.5.1  Net Profit Margin 

 Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan bahwa net profit margin 

atau disebut juga Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) sebagai 

berikut: 

 

“Rasio ini mengukur laba bersih per dolar penjualan, dihitung melalui hasil 

bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan.” 

 

 Dari pengertian di atas, maka untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
  

2.5.5.2  Return On Asset 

 Brigham dan Houston (2010:148) menjelaskan definisi dari return on 

asset (ROA) sebagai berikut: 
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“Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total 

aset (return on asset-ROA) setelah bunga dan pajak” 

 

Rasio ini diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aktiva. Rasio ini 

dapat dihittung menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒎𝒃𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕 =  𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
  

 

2.5.5.3  Basic Earning Power Ratio 

 Brigham dan Houston (2010:148) menjelaskan basic earning power 

ratio sebagai berikut: 

“Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (basic earning power-

BEP) diitunhg dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) dengan total aset.”  

Rasio ini menunjukkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba 

perusahaan, sebelum pengaruh pajak dan leverage. Rasio ini dihitung dengan 

membagi EBIT dengan total asset yang dapat ditunjukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐤𝐞𝐦𝐚𝐦𝐩𝐮𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐚 = 𝑩𝑬𝑷

=
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

2.5.5.4   Earning Per Share  

 Earning Per Share (EPS) menurut Fahmi (2012:138) dijelaskan sebagai 

berikut: 

“Earning per share atau pendapatan perlembar saham adalah bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari 

setiap lembar saham yang dimiliki.” 

EPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑬𝑷𝑺 =  
𝑬𝑨𝑻

𝑱𝒔𝒃
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EPS = Earning Per Share 

Eat = Earning After Tax 

Jsb = Jumlah saham yang beredar 

 

2.5.5.5  Return On Equity 

 Brigham dan Houston (2010:149) menjelaskan return on equity sebagai 

berikut: 

“Rasio bersih terhadap ekuitas biasa; mengukur tingkat pengembalian atas 

investasi pemegang saham biasa”. 

Rasio ini dihitung dengan membagi pendapatan bersih dengan modal perusahaan. 

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒎𝒃𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒃𝒊𝒂𝒔𝒂 (𝑹𝑶𝑬) =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒂
 

 

2.5.6 Rasio Penilaian/Rasio Pasar 

2.5.6.1  Price Earning Ratio 

 Brigham dan Houston (2010:150) menjelaskan definisi price earning 

ratio (PER) sebagai berikut: 

“Rasio harga/laba (price/earning-PE) menunjukan jumlah yang rela 

dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan”.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa price earning 

ratio adalah rasio yang menunjukan kesediaan investor untuk mengeluarkan biaya 

atas setiap laba yang dihasilkan oleh suatu saham. Price earning ratio merupakan 

perbandingan harga per lembar saham terhadap laba per saham. Rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂/𝒍𝒂𝒃𝒂 (𝑷/𝑬) =  
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

2.5.6.2  Market to Book Value Ratio  

 Brigham dan Houston (2010:150) menjelaska bahwa market to book 

value adalah rasio yang memberikan indikasi pandangan investor atas saham 

perusahaan. Rasio ini membandingkan harga pasar suatu saham terhadap nilai 
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buku dari saham tersebut. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑴𝑩𝑽 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒖𝒌𝒖 𝑷𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎
 𝒙 𝟏 𝒌𝒂𝒍𝒊 

 

2.6 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham 

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Menurut Fahmi (2012:239) menjelaskan kinerja keuangan sebagai 

berikut: 

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanakan keuangan secara baik dan benar.” 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut 

dalam mengelola keuangan untuk berbagai kepentingan perusahaan. Kinerja 

keuangan perusahaan menjadi faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam 

menarik minat investor untuk berinvestasi karena investor akan lebih tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik. Hal ini 

dikarenakan investor beranggapan bahwa kinerja keuangan yang baik pada suatu 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan menghasilkan 

keuntungan investasi yang tinggi dan memiliki prospek masa depan yang baik. 

 

2.6.2 Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham 

 Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban financial jangka pendek. Likuiditas ini menjadi perhatian 

penting investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan karena beranggapan 

bahwa perusahaan yang dapat menutupi kewajiban jangka pendeknya dinilai akan 

memiliki prospek bagus. Para investor akan lebih memilih untuk berinvestasi 

saham pada perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik karena akan 

mengurangi risiko untuk mengalami kerugian akibat perusahaan dilikuidasi. 

Saham perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik banyak diminati oleh 
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investor sehingga permintaan terhadap saham perusahaan tersebut akan semakin 

tinggi dan akan berdampak pada naiknya harga saham yang akan berdampak pula 

pada semakin besar return saham yang dapat diperoleh investor. 

 

2.6.3 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Return Saham 

 Rasio leverage digunakan untuk untuk mengukur sebarapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai  dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar atau dengan kata 

lain menggambarkan sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang. Semakin besarnya pendanaan perusahaan dengan menggunakan 

utang menggambarkan bahwa semakin banyaknya beban utang yang harus 

ditanggung perusahaan.  Hal ini mengurangi minat investor dalam menanamkan 

dananya dalam perusahaan tersebut karena investor menganggap perusahaan 

dengan beban utang yang besar memiliki risiko investasi yang tinggi dan 

kemungkinan menghasilkan laba yang rendah sebab perusahaan harus memenuhi 

beban utang yang tinggi. Menurunnya minat investor berdampak pada penurunan 

harga saham sehingga return saham akan semakin kecil 

 

2.6.4 Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Return Saham 

 Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Semakin efektif 

perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya maka akan menunjukan 

kinerja perusahaan yang semakin baik pula. Kinerja suatu perusahaan yang 

semakin baik akan menarik minat investor untuk berinvestasi saham perusahaan 

tersebut karena beranggapan perusahaan tersebut akan memiliki prospek yang 

baik untuk berinvestasi. Semakin baiknya kinerja perusahaan dan permintaan 

investor atas saham suatu perusahaan akan berdampak pada harga saham 

perusahaan tersebut yang akan naik semakin tinggi dan harga saham yang tinggi 

memberikan return yang semakin besar 
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2.6.5 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham 

 Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu serta  memberikan 

gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka akan  

semakin tinggi pula persentase pengembalian keuntungan yang dihasilkan dari 

aktivitas operasional perusahaan dan mencerminkan perusahaan tersebut 

produktif. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan 

menyebabkan investor semakin percaya untuk berinvestasi saham pada 

perusahaan tersebut. Hal ini akan berdampak pada semakin tinggi permitaan 

investor terhadap saham perusahaan yang menyebabkan harga saham perusahaan 

tersebut akan mengalami kenaikan pula sehingga return saham yang dapat 

diterima investor pun akan semakin besar. 

 

2.6.6 Pengaruh Rasio Penilaian / Pasar Terhadap Return Saham 

 Rasio penilaian/rasio pasar digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya 

investasi. Semakin tinggi nilai saham suatu perusahaan di pasar mengindikasikan 

bahwa investor rela untuk mengeluarkan biaya yang tinggi untuk suatu saham 

karena beranggapan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik untuk 

berinvestasi. Semakin banyaknya investor yang rela mengeluarkan biaya yang 

tinggi untuk saham suatu perusahaan akan menyebabkan harga saham perusahaan 

tersebut naik dan akan membuat return saham semakin besar. 


