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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

 Menurut Andrew F. Sikula dikutip oleh Hasibuan (2004:2) dalam buku 

Manajemen mengenai pengertian manajemen yaitu : 

“Management in general refers to planning, organizing, controlling, 

staffing, leading, motivating, communicating, and decision making 

activities performed by any organization in order to coordinate the 

varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of 

some product or service”. 

Yang artinya: 

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 

pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien”. 

 
Menurut George R. Terry  yang dikutip oleh Manullang (2004:3) 

mengatakan bahwa manajemen adalah  : 

“Pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan 

mempergunakan kegiatan orang lain”. 

Sedangkan menurut James AF. Stoner yang dikutip oleh Wiludjeng 

(2007:3) sebagai berikut: 

“Management is the process of planning, organizing, leading, and 

controlling the effect of organization members and the use of other 

organizational resources in order to achieve stated organizational goal”.  

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah 

suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya 

yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian untuk mencapai sasaran perusahaan.  
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2.1.2  Pengertian Keuangan 

 Menurut Gitman (2012:4) pengertian keuangan adalah sebagai berikut: 

“Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu 

pengetahuan dari pengelolaan uang. Sesungguhnya setiap individu 

dan organisasi menghasilkan uang dan membelanjakan atau 

menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan proses, 

institusi, pasar, dan instrument yang terlibat dalam perpindahan atau 

transfer uang antar individu, bisnis, dan pemerintah”. 

 

 Menurut Irawati (2006:54) mengenai pengertian keuangan ialah sebagai 

berikut : 

“Keuangan merupakan proses suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan dana atau uang yang dilakukan demi tujuan tertentu oleh 

setiap individu atau organisasi”. 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:42) pengertian keuangan sebagai 

berikut: 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. 

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan 

instrumen yang terlibat dalam transfer uang, diantara individu 

maupun antara bisnis dan pemerintah”. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan uang, yang dimana keuangan 

akan mempengaruhi kehidupan setiap individu atau organisasi. 

2.1.3  Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut James C. van Horne yang dikutip oleh Kasmir (2010:5) dalam 

Pengantar Manajemen Keuangan, bahwa pengertian manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut: 

“Segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, 

dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh”. 
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Menurut Brigham dalam Kasmir (2010:6) mengartikan bahwa: 

“Manajemen keuangan adalah seni (art) dan ilmu (science), untuk me-

manage uang, yang meliputi proses, institusi atau lembaga, pasar dan 

instrument yang terlibat dengan masalah transfer uang di antara 

individu, bisnis, dan pemerintah”. 

 

Sedangkan menurut Sartono (2001:6): 

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana 

baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana 

untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”. 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan 

kegiatan memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset secara efisien 

agar sesuai dengan tujuan perusahaan. 

2.1.4  Tujuan Manajemen Keuangan 

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normative tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual Husnan dan Pudjiastuti (2004:6). 

  Menurut Sartono (2008:8) tujuan manajemen keuangan adalah  

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau maximization wealth of 

stockholders melalui maksimisasi perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan manajemen keuangan 

adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham yang diukur dari harga saham perusahaan. 

2.1.5 Manfaat Manajemen Keuangan 

Menurut Weston dan Brigham (2001:5) menyatakan bahwa fungsi 

manajemen keuangan ada empat, yaitu sebagai berikut : 
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a. Peramalan dan perencanaan (forecasting and planning). 

Manajemen keuangan harus berinteraksi dengan eksekutif lainnya dalam 

perusahaan dan bersama-sama merencanakan bentuk posisi masa depan 

perusahaan. 

b. Keputusan menyangkut investasi besar dan permodalan. 

Atas dasar perencanaan jangka panjang, manajer keuangan harus 

menghimpun dana dan modal yang dibutuhkan untuk mendukung 

pertumbuhan perusahaan. Sebuah perusahaan yang berhasil biasanya dapat 

mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam penjualannya, dan ini 

memerlukan peningkatan investasi dalam pabrik, peralatan dan aktiva 

lancar yang dibutuhkan dalam produksi barang dan jasa. Manajer 

keuangan harus dapat menentukan tingkat pertumbuhan yang optimal dan 

menyusun urutan alternatif proyek-proyek yang tersedia bagi perusahaan. 

c. Pengendalian (controlling). 

Manajer keuangan harus berinteraksi dengan eksekutif lainnya dalam 

perusahaan agaroperasional perusahaan dapat seefisien mungkin. Semua 

keputusan di bidang usaha mempunyai implikasi keuangan dan semua 

manajer harus memperhitungkan hal ini.  

d. Interaksi dengan pasar modal. 

Aktivitas keempat mencakup penanganan pasar uang dan modal. 

Sebagaimana tiap perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi pasar 

financial umumnya, dimana dan dihimpun, sekuritas perusahaan 

perdagangan dan para penanam modal mendapat imbalan atau balas jasa. 

Sedangkan fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2007:5) terdiri 

dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi. 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan 

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan 

mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. 
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Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut 

tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, invetasi akan 

mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang 

diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian 

tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.  

2. Keputusan Pendanaan. 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. 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. 

3. Keputusan Deviden. 

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang 

saham. Keputusan deviden merupakan keputusan manajemen 

keuangan untuk menentukan : (1) besarnya presentase laba yang 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend, (2) 

stabilitas deviden yang dibagikan, (3)deviden saham (stock dividend), 

(4) pemecah saham (stock split), serta (5) penarikan kembali saham 

yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:76) bahwa :  

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar 

data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut”. 
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Menurut Kasmir (2010:7)  pengertiannya sebagai berikut: 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 

Sedangkan menurut Harahap (2011:105), 

“Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu”. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu  perusahaan pada 

periode tertentu yang biasanya digunakan untuk melihat kinerja keuangan dan 

operasional perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam dalam laporan 

keuangan ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus 

dianalisis lebih lanjut misalnya dengan rasio-rasio keuangan.  

 Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama 

maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan Menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia (2007:1) sebagai berikut: 

“Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 

 

Sedangkan jenis laporan keuangan utama dan pendukung menurut 

Harahap (2011:106) sebagai berikut: 

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu tanggal tertentu.  

2. Perhitungan Laba/Rugi yang menggambarkan jumlah hasil, Biaya dan 

Laba/Rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Disini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 
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4. Laporan Arus Kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas 

dalam suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsure 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.  

6. Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau Modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kajian dikenal Laporan Kegiatan Keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

memengaruhi kas atau ekuivalen kas. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

yang memuat seluruh informasi mengenai keuangan perusahaan sangat 

dibutuhkan oleh berbagai pihak. 

2.2.3 Tujuan dan Sifat Laporan Keuangan 

 Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. 

Yang jelas bahwa laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan 

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. Berikut ini, beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan menurut Kasmir (2010:86) yaitu: 

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

dimiliki perusahaan 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 jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 
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6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa 

yang akan datang. Dari pengertian di atas tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi tentang keuangan perusahaan yang berkaitan dengan 

kewajiban dan modal suatu perusahaan. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan   

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Astuti (2004:29) bahwa : 

“Analisis laporan keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut 

penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis 

dan investasi”. 

Menurut Kasmir (2010:90) analisis laporan keuangan adalah : 

“Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti, sehingga dapat 

dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak”. 

Sedangkan menurut Harahap (2011:190) analisis laporan keuangan 

diartikan sebagai berikut : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 

antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses analisis yang digunakan untuk membantu 

mengevaluasi posisi keuangan serta untuk mengetahui dan menggambarkan 

kondisi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 
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2.4 Analisis Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio 

keuangan. 

Menurut Harahap (2011:297) pengertian rasio keuangan adalah : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

Menurut Munawir (2002 : 13) mengemukakan bahwa, 

 “Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut”. 

 

Menurut Sutrisno (2007:214) dalam bukunya Manajemen Keuangan yang 

dimaksud dengan analasis rasio keuangan sebagai berikut : 

“Analisis Rasio Keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen 

yang ada dilaporan keuangan agar bisa di interprestasikan lebih 

lanjut”. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan  

merupakan suatu angka atau suatu hasil yang diperoleh dari perbandingan dua 

variabel yang diambil dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya. 

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut  Harahap (2011:301) jenis-jenis rasio keuangans sebagai 

berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat 

dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos 

aktiva lancer dan utang lancar. 
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya 

apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos 

yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka 

panjang.  

3. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 

Rasio rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.  

4. Rasio Leverage 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik 

mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. 

5. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya. 

6. Rasio Pertumbuhan (Growth) 

Rasio ini mrnggambarkan presentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan 

dari tahun ke tahun. 

7. Rasio Penilaian Pasar (Market Based Ratio) 

Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan 

di pasar modal yang menggambarkan situasi?keadaan prestasi 

perusahaan di pasar modal. Tidak berarti rasio lainnya tidak dipakai. 

 

 

 



28 
 

8. Rasio Produktivitas  

Jika perusahaan ingin dinilai dari segi produktivitas unit-unitnya maka 

bias dihitung rasio produktivitas. Rasio ini menunjukkan tingkat 

produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.  

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) yang apabila 

dikelompokkan  berdasarkan tujuannya rasio ini termasuk ke dalam  rasio 

profitabilitas, karena digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasikan laba.  

 

2.5 Kinerja (Performance) Perusahaan 

Keberhasilan perusahan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan di dalam melaksanankan tugas dan tanggung jawabnya. 

2.5.1 Pengertian Penilaian Kinerja 

 Menurut Mangkunegara (2002:67) pengertian kinerja adalah: 

“Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja/prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

 

Menurut Mulyadi (2001:415) penilaian kinerja ialah: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 

karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

Sedangkan menurut Irham (2011:2) kinerja keuangan adalah: 

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar”. 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

prestasi atau pencapaian dari hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh seseorang 
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ataupun tim, dibandingkan dengan standar, kriteria maupun sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2.5.2 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Mulyadi 

(2001:416) manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimal. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program  pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

2.5.3 Pengukuran dalam Penilaian Kinerja Perusahaan 

 Menurut Mulyadi (2001:434) terdapat tiga macam ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu ukuran kriteria tunggal 

(single criteria), ukuran kriteria beragam (multiple criteria), dan ukuran criteria 

gabungan (composite criteria). 

1. Kriteria Tunggal (Single Criteria) 

Mengukur kinerja karyawan di mana orang akan cenderung memusatkan 

usahanya kepada kriteria tersebut dengan akibat diabaikannya kriteria lain, 

yang memungkinkan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau 

tidaknya suatu perusahaan atau bagiannya. 

2. Kriteria Beragam (Multiple Criteria) 

Aspek kinerja manajer dicari ukurannya, sehingga seorang manajer diukur 

kriterianya dengan beragam kriteria. Tujuannya agar manajer yang diukur 

kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 
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3. Kriteria Gabungan (Composite Criteria) 

Pembobotan angka tertentu kepada beragam kriteria kinerja untuk 

mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer, setelah memperhitungkan 

bobot beragam kriteria kinerja masing-masing. 

 

2.6  Rasio Profitabilitas 

 Menurut Harahap (2011:304) menyatakan bahwa:   

“Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”.  
 

Menurut Kasmir (2010:115) bahwa,  

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini  

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi”. 

 

 Sedangkan Irawati (2006:58) menyatakan pengertian rasio profitabilitas 

adalah sebagai berikut: 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (biasanya semesteran, triwulan, dan lain-lain) untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien”. 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan segala sumbe daya 

yang dimiliki perusahaan. 

 

2.7 Return On Assets (ROA) 

 Return On Asset merupakan salah satu dari penilaian dalam rasio 

profitabilitas. Menurut Harahap (2011:1305) adalah: 

“Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva”. 
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Untuk mengukur Return On Assets (ROA) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

ROA = 
                         

            
 x 100% 

 

Pengertian Return on Assets  menurut Hanafi (2009:159) : 

“Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang 

dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai aset tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:372), 

“ROA (Return On Assets) menggambarkan sejauh mana kemampuan 

aset – aset yang dimiliki perusahaan bisa mengahasilkan laba”. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ROA merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

seluruh kekayaan yang dimiliki dalam menghasilkan laba. 

Menurut Lesatari dan Sugiharto (2007 : 196) dalam Rinati (2008:6) 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungn bersih yang 

diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik produktivitas assets dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini 

selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. 

Peningkatan daya tarik perusahaan tersebut makin diminati investor, karena 

tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan  tersebut dipasar modal juga akan semakin tinggi 

sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.  

 

2.8 Return On Equity (ROE) 

 Return On Equity (ROE) menurut Syamsuddin (2002:64) ROE adalah: 

“Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang 

saham biasa maupun saham preferen) atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan”.  
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Menurut Husnan dan Pudjiastuti(2004:73), bahwa: 

“Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak 

pemilik modal sendiri. Karena itu dipergunakan angka laba setelah 

pajak”.  

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Return On Equity 

merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan yang akan 

diperoleh oleh pemilik modal atas modal yang telah dikeluarkannya untuk 

perusahaan. 

Sundjaja dan Barlian (2003:146), mengemukakan Return On Equity (ROE) 

adalah ukuran hasil yang diperoleh pemilik (baik pemegang saham preferen atau 

saham biasa) atas investasi di peusahaan, semakin tinggi hasil semakin baik. ROE 

dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:  

 

ROE = 
                         

             
 x 100% 

 

Atau ukuran yang pada umumnya digunakan adalah: 

 

ROE = 
   

              
 x 100% 

 

Menurut Irawati (2006:61), penejelasan rumus diatas dapat berarti yaitu 

bahwa Return On Equity (ROE) yang tinggi, perusahaan tersebut memiliki 

peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. 

Hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham.  

 

2.9 Net Profit Margin (NPM)  

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002:222) NPM adalah: 

“Ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi 

semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak”.  
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Menurut Harahap (2011: 304), yang dimaksud dengan Profit Margin 

adalah: 

“Angka ini menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan”.  

Sedangkan menurut Syamsuddin (2002:63) adalah: 

“Net profit margin adalah  merupakan rasio antara laba bersih (net 

profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses 

termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan”.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa net profit margin adalah 

rasio yang mengukur seberapa besar persentase laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan setelah dipotong pajak pada tingkat penjualan tertentu. 

Untuk menghitung net profit margin menurut Harahap (2011:304) 

adalah: 

 

NPM = 
                 

          
x 100% 

 

NPM yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus 

karena dapat menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktivitas penjualannya 

sehingga saham perusahaan tersebut banyak diminati investor dan akan 

menaikkan harga saham perusahaan tersebut Sianipar (2005: 37). 

 

2.10 Pasar Modal 

2.10.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal no. 8 

tahun 1995, yaitu: 

“Pasar modal yaitu sebagai suatu 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”. 
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Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:52) mendefinisikan pasar modal 

sebagai berikut : 

“Pasar modal terbentuk karena adanya hubungan keuangan 

beberapa institusi dan peraturan yang memungkinkan terjadinya 

transaksi dana jangka panjang. Pasar modal dibentuk oleh berbagai 

bursa efek yang membentuk tempat transaksi baik untuk hutang 

maupun modal sendiri”.  

 

Sedangkan menurut Martalena dan Maya (2011:2), 

“Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan 

maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi 

kegiatan berinvestasi”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah 

suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan atau 

pihak lain serta tempat bagi kegiatan investasi dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas. 

2.10.2 Peran dan Manfaat Pasar Modal 

Menurut Martalena dan Maya (2011:5), peran dan manfaat pasar modal 

dapat dilihat dari 3 sudut pandang, 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 professional dan transparan. 

5. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. 

2.10.3 Instrumen di Pasar Modal 

 Menurut Sunariyah (2011:48) mengenai instrumen pasar modal  di 

Indonesia, antara lain: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham 

biasa (common stock) adalah yang paling dikenal di masyarakat. Diantara 

emiten  (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga 

merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari 
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masyarakat. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham 

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan 

tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil 

seperti yang dikehendaki investor.  

3. Obligasi (Bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara 

pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). 

Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik 

kertas tersebut telah membeli utang perusahaan yang menerbitkan 

obligasi. 

4. Obligasi Konversi (Convertible Bond) 

Obligasi konversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, 

misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan 

memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu 

bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum 

persyaratan untuk melakukan konversi. 

5. Right 

Right merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal 

untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Kebijakan untuk 

melakukan right issue merupakan upaya emiten untuk menambah saham 

yang beredar, guna menambah modal perusahaan. Sebab dengan 

pengeluaran saham baru itu, berarti pemodal harus mengeluarkan uang 

untuk membeli right. Kemudian uang ini akan masuk ke modal 

perusahaan. 
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6. Waran 

Waran seperti halnya right adalah hak untuk membeli saham biasa pada 

waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan 

dengan surat berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran 

harus harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang 

waran. Namun, setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki 

pasar, baik obligasi, saham, maupun waran dapat diperdagangkan terpisah. 

7. Reksa Dana 

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki 

banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko investasi mereka. 

Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan 

investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. 

 

2.11 Investasi 

2.11.1 Pengertian Investasi 

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 

Oktober 2004 investasi adalah:: 

“Suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi 

(seperti bunga, royalty, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai 

investasi, atau manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan”. 

 

Adapun menurut Sunariyah (2011:4) bahwa: 

“Investasi adalah penenaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. 

Sedangkan menurut Irham (2012:3) mendefinisikan investasi sebagai 

berikut: 

“Investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna 

memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut 
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pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan 

keuntungan (compounding)”. 

 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah 

bentuk penanaman modal di masa sekarang untuk memperoleh keuntungan di 

masa yang akan datang. 

 

2.11.2 Tujuan Investasi 

 Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam suatu keputusan, 

diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam 

bidang investasi, kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut 

Irham (2012:3) tujuan tersebut antara lain: 

1. terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut, 

2. terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan 

(profit actual), 

3. terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, 

4. turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

 

2.12 Saham 

2.12.1 Pengertian Saham 

          Menurut Sunariyah (2011:49) saham adalah: 

“ Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan”. 

Selanjutnya menurut Martono dan Harjito (2007:231) bahwa: 

“Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan 

pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut 

(emiten). Saham juga merupakan bukti pengambilan bagian atau 

peserta dalam perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas)”. 

 

Menurut Martalena dan Maya (2011:12), saham adalah : 

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 

seseorang atas pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak 

tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan”.  
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Dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan dalam 

modal perusahaan dimana pemegang saham mempunyai hak atas pendapatan atas 

perusahaan. 

2.12.2 Jenis-jenis saham 

Dalam praktek menurut Darmaji dan Fakhrudin (2006:6) menyebutkan 

bahwa saham terdiri dari beberapa jenis: 

1. Cara peralihan hak 

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas 

unjuk dan saham atas nama. 

a. Saham atas unjuk (beatet stock). Di atas sertifikat saham atas unjuk 

dituliskan nama pemilik. Dengan pemilihan saham ini, seorang pemilik 

sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkan kepada orang 

lain karena sifatnya mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (registered stock). Di atas sertifikat saham ini ditulis 

nama pemiliknya. Cara pemindahannya harus memenuhi prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama 

pemegang saham. 

2. Hak tagihan (klaim) 

Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen. 

a. Saham Biasa (common stock). Saham biasa selalu muncul dalam setiap 

struktur modal perseroan terbatas. Besar kecilnya dividen yang 

diterima tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS. 

b. Saham Preferen (preffered stock). Saham preferen merupakan 

gabungan penandaan antara hutang dan saham biasa. Dalam praktek 

terdapat beraneka jenis saham preferen diantaranya adalah: 

1. Cumulative Preffered Stock . Saham preferen jenis ini 

memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen 

yang sifatnya kumulatif dalam suatu presentase atau jumlah 

tertentu dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak 



39 
 

dibayar sama sekali, maka akan diperhitungkan tahun-tahun 

berikutnya. 

2. Non Cumulative Preffered Stock . Pemegang saham jenis ini 

mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada suatu 

presentasi atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif. 

Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu dividen yang 

dibayarkan lebih kecil dari yang telah ditentukan atau tidak 

dibayar sama sekali, maka hal ini dapat diperhitungkan pada 

tahun berikutnya. 

3. Participacing Preffered Stock . Pemilik saham jenis ini di 

samping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, 

juga memperoleh ekstra dividen apabila perusahaan dapat 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

4. Convertible Preffered Stock  (saham istimewa). Pemegang saham 

istimewa mempunyai hak lebih tinggi dari pemegang saham 

lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukan direksi 

perusahaan. 

3. Berdasarkan kinerja saham 

a. Blue Chip Stock 

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi 

sebagian leader di industry sejenis, memiliki pendapatan yang stabil 

dan konsisten dalam membayar deviden. 

b. Income Stock 

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. 

c. Growth Stock 

Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi. 

d. Speculative Stock 
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Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bias secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun 

belum pasti. 

e. Counter Cylical Stock 

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

2.12.3  Nilai Saham 

 Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut akan dapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai deviden dalam 

jumlah yang tinggi pula. Pemberian deviden yang tinggi akan menarik minat 

investor untuk membeli saham tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas 

saham yang bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong 

naiknya nilai saham. 

 Menurut Jogiyanto (2003:79) beberapa konsep dasar nilai saham yaitu: 

1. Nilai Buku (book value) 

Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan 

emiten. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang 

berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai ini adalah nilai 

nominal, agio saham, nilai modal yang disetor, dan laba yang ditahan. 

Nilai buku per lembar saham diperoleh dengan membagi nilai buku 

ekuitas dengan jumlah lembar saham yang ada. 

2. Nilai Pasar (market value) 

Nilai pasar merupakan harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Sehingga nilai pasar 

ini berbeda dengan nilai buku. 

3. Nilai Intrinsik (intrinsic value) 

Nilai intrinsik merupakan nilai seharusnya dari suatu saham. Ada dua 

macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai 
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sebenarnya dari saham adalah dengan analisis sekuritas fundamental 

(fundamental security analysis) atau analisis perusahaan (company 

analysis) dan analisis teknis (technical analysis). 

2.12.4 Harga Saham 

Dalam pasar modal yang efisien semua sekuritas diperjualbelikan pada 

harga pasar. Harga pasar saham adalah harga yang ditentukan oleh investor 

melalui pertemuan permintaan dan penawaran. Pertemuan ini dapat terjadi karena 

para investor sepakat terhadap harga suatu saham.  

 Menurut Sartono (2001:40) bahwa: 

“Pada dasarnya harga saham ditentukan oleh interaksi antara 

permintaan dan penawaran”. 

Menurut Sunariyah (2004: 128), 

“Harga saham adalah harga selembar saham yang berlaku dalam 

pasar saat ini di bursa efek”. 

Sedangkan menurut Martalena dan Maya (2011:14) bahwa : 

“Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan 

penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham 

terbetuk oleh supply dan demand harga saham tersebut”. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa harga saham ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran di pasar bursa. Arus permintaan dan penawaran 

ditentukan oleh harga, jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan 

naik tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan harga akan turun. 

2.12.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

yang menerpa pasar modal. Selain  itu, harga saham pada dasarnya sangat terkait 

dengan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan naik, 

maka keyakinan investor juga akan tinggi, maka biasanya harga saham akan naik. 

Jika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau kerugian harga saham 

biasanya akan turun. 
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 Kemudian menurut Darmaji dan Fakhrudin (2006:9), bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu: 

1. Penawaran dan permintaan 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa 

minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena itu harga 

saham suatu saat bisa berubah seiring dengan minat investor untuk 

menginvestasikan modalnya pada saham.  

2. Harapan dan perilaku investor 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan 

investor mengenai keputusan manajemen tentang kebijakan devidennya. 

3. Kondisi keuangan perusahaan 

Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik biasanya akan 

meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga harga saham 

naik atau sebaliknya, jika kondisi perusahaan buruk maka akan 

mempengaruhi harga saham.  

2.12.6 Penilaian Harga Saham 

 Menurut Sunariyah (2011:166) ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menilai harga suatu saham tetapi dua pendekatan yang dikenal, 

yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan portofolio modern. 

1. Pendekatan tradisional, untuk menganalisis surat berharga saham dengan 

pendekatan tradisional digunakan dua analisis yaitu: 

a. Analisis teknikal 

Analisis teknikal (technical analysis) merupakan suatu teknik analisis 

yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk 

berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu 

atau pasar secaara  keseluruhan. Pendekatan analisis ini menggunakan 

data pasar yang dipublikasikan seperti: harga saham, volume 

perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-

faktor lain yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga 
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disebut pendekatan analisis pasar (market analisys) atau analisis 

internal (internal analisys). Asumsi yang mendasari analisis teknikal 

adalah: 

 Terdapat ketergantungan sistematik (systematic dependencies) 

di dalam return yang dapat dieksploitasi ke return abnormal. 

 Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga masa lalu 

diamati ketika memprediksi distribusi return sekuritas. 

 Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan 

penawaran.  

Beberapa kesimpulan menyangkut pendekatan analisis teknikal 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang 

dipublikasikan. 

2. Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu. 

Penekanannya hanya pada perubahan harga. 

3. Teknik analisis berfokus pada faktor-faktor internal melalui 

analisis pergerakan di dalam pasar dan/atau suatu saham. 

4. Para analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi pada  

jangka pendek. Teknik-teknik analisis teknikal dirancang 

untuk mendeteksi pergerakan harga dalam jangka waktu 

yang relatif pendek. 

b. Analisis Fundamental 

Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap saham 

memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para 

pemodal atau analis. Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari 

variabel-variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk 

menghasilkan suatu return yang diharapkan dan suatu resiko yang 

melekat pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian 

dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang (current market 

price). Harga pasar suatu saham merupakan refleksi dari rata-rata nilai 

intrinsiknya. 
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2. Pendekatan portofolio modern 

Pendekatan portofolio modern menekankan pada aspek psikologi bursa 

dengan asumsi hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis pasar efisien. 

Pasar efisien diartikan bahwa harga-harga saham yang terefleksikan secara 

menyeluruh pada seluruh informasi yang ada di bursa.  

 

2.13  Pengaruh Kinerja Keuangan Yang Diukur Dengan Rasio 

Profitabilitas (ROA, ROE dan NPM) Terhadap Harga Saham 

Menurut Antok Budi Prastyo (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS, dan DTAR Terhadap Harga Saham Perusahaan 

Pertambangan Tahun 2005 – 2009 hasilnya menunjukkan bahwa Dari hasil uji f 

menunjukkan hasil yang signifikan bahwa Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), dan Debt To 

Total Asset Ratio (DTAR) merupakan model yang fit dalam melihat pengaruhnya 

terhadap harga saham, dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dibawah 

tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Hasil dari Uji T bahwa 

hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

pertambangan, yaitu Earning Per Share (EPS). EPS hasil thitung yang diperoleh 

sebesar 4,928 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat dilihat bahwa H0 ditolak berarti variabel Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Terdapat empat variabel yang tidak 

berpengaruh secara signifikan, yaitu Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Debt To Total Asset Ratio (DTAR). 

 Menurut Rescyana Putri Hutami (2012) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Dividend Per Share, Return On Equity, dan Net Profit Margin Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2006-2010 hasilnya menunjukkan bahwa Dividend per 

Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010 

dengan thitung = 27,882 > ttabel = 1,960. Return on Equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di 
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Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010 dengan thitung = 6,256 > ttabel = 1,960.  Dan 

Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham 

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010 dengan thitung = 8,006 > ttabel sebesar1,960. Sedangkan Hasil dari uji F 

menunjukkan bahwa Dividend per Share, Return on Equity dan Net Profit 

Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010 

dengan Fhitung = 264,539 > Ftabel =2,67. 

Menurut  Astri Wulan Dini dan Iin Indarti (2012) dalam jurnalnya yang 

berjudul Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) Dan 

Return On Equity (ROE) Terhadap HargaSaham Yang Terdaftar Dalam Indeks 

Emiten LQ45Tahun 2008 – 2010 hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan 

pengujian hipotesis secara simultan (uji F) yang telah dianalisis,maka diketahui 

bahwa NPM (X1), ROA (X2), dan ROE (X3) secara simultan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham (Y) pada perusahann LQ45 tahun 

2008-2010. Hal ini terlihat pada nilai signifikan sebesar 0,002 yang jauh lebih 

kecil dari tingkat signifikan 0,05 (α) dan menunjukkan pengaruh yang kuat antara 

NPM, ROA dan ROE terhadap harga saham karena F hitung 55,36 > F tabel4,13. 

Sedangkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) yang telah dianalisis 

menunjukkan bahwa hanya variabel ROE (X3) yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham karena t hitung 2,626 > t tabel 2,0057. 

2.13.1 Pengaruh Return On Assets Terhadap Harga Saham 

Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut Hanafi (2009:84). 

Menurut Mukhtarudin dan Desmon (2007) bahwa rasio ini 

menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

operasi tersebut. Semakin tinggi tingkat rentabilitas keuangan perusahaan maka 

semakin kuat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, dan semakin 

tinggi juga tingkat kepercayaan investor yang berpengaruh terhadap tingginya 
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permintaan saham perusahaan tersebut di pasar modal yang secara langsung 

berpengaruh terhadap tingginya harga saham. 

Syamsuddin (2007:63) dalam bukunya manajemen keuangan perusahaan 

menyatakan bahwa para pemegang saham menaruh perhatian utama pada tingkat 

keuntungan baik sekarang maupun masa yang akan datang karena tingkat 

keuntungan ini akan mempengaruhi harga saham-saham yang mereka miliki. Jadi, 

dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan berarti meningkatkan harga saham 

secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan per lembar saham (earning 

pershare) yang akan diterima oleh pemegang saham. 

2.13.2 Pengaruh Return On Equity Terhadap Harga Saham 

 Return On Equity  merupakan rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. 

Semakin besar rasio ini maka akan semakin besar pula tingkat pengembalian 

investasi pemegang saham. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan 

memungkinkan pendapatan yang diharapkan  oleh investor akan meningkat, dan 

hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham. Disimpulkan bahwa 

return on equity (ROE) akan mempengaruhi harga saham menurut Martono dan 

Harjito (2007).  

Menurut Nurani (2009) bahwa Semakin tinggi ROE, maka semakin 

efisien dan efektif manajemen perusahaan atau dengan kata lain baiknya kinerja 

perusahaan tersebut sehingga mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi 

pada perusahaan  yang mengakibatkan tingginya penawaran dan tingginya harga 

saham. Hal ini diperkuat oleh penelitian Astri Wulan Dini dan Iin Indarti 

(2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara ROE dengan 

harga saham. 

2.13.3 Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Harga Saham 

Net Profit Margin dalam Syamsuddin (2002:63) adalah  merupakan rasio 

antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

expenses termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan.  

Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah di potong dengan 
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biaya-biaya pada tingkat penjualan tertentu. Menurut Harahap (2011:304) 

menyimpulkan bahwa semakin besar presentase pendapatan bersih atau laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan, berarti semakin besar rasio ini 

semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

cukup tinggi. 

Penelitian oleh Dedi Trisno dan Fransisca Soejono (2008) bahwa 

semakin tinggi NPM semakin baik kinerja perusahaan sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk nenanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Akibat adanya kepercayaan investor dalam menanamkan 

modalnya sehingga permintaan akan jumlah lembar saham meningkat sehingga 

mempengaruhi harga saham. 

 

 

 

 

 


