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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan keuangan memainkan peranan penting dalam 

perkembangan sebuah perusahaan yaitu sebagai salah satu fungsi operasional.  

Dalam penerapannya, manajemen keuangan tidak dapat berdiri sendiri.  

Manajemen keuangan selalu berkaitan erat dengan berbagai displin ilmu lain 

seperti akuntansi, ilmu ekonomi mikro dan makro, manajemen pemasaran, metode 

kuantitatif, dan manajemen sumber daya manusia.  

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Sutrisno (2007:3) pengertian manajemen keuangan adalah: 

“ Sebagai semua aktivitas keuangan yang berhubungan dengan 

usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien.” 

Menurut Martono dan Harjito (2007:4) menerangkan pengertian 

manajemen keuangan sebagai berikut: 

“ Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan 

dana dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh”. 

Sedangkan menurut Sartono (2008:6) menyebutkan bahwa: 

“ Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana 

yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai 

bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana 

untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”. 

Berdasarkan uraian pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan 
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dengan pengelolaan dana secara optimal untuk digunakan dalam membiayai 

segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian menggunakan atau 

mengalokasikan dana tersebut guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

2.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan  

Dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, tentunya manajemen 

keuangan memiliki fungsi dan peranan yang penting. Menurut Riyanto (2001:10) 

dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok dari manajemen keuangan meliputi tiga 

keputusan sebagai berikut: 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan mengenai investasi merupakan keputusan yang paling penting 

diantara ketiga keputusan lain, karena keputusan investasi ini akan 

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu berikutnya. Dengan demikian keputusan 

investasi akan menentukan keseluruhan jumlah aktiva yang ada pada 

perusahaan, komposisi dari aktiva tersebut beserta tingkat risiko usahanya. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan bersangkutan dengan penentuan sumber dana yang 

akan digunakan, baik penentuan perimbangan pembelanjaan yang terbaik, 

maupun penentuan struktur modal yang optimal. Aspek utama dari keputusan 

mengenai pemenuhan kebutuhan dana adalah mengenai apakah perusahaan 

akan menggunakan sumber eksternal yang berasal dari hutang atau emisi 

obligasi atau dengan cara emisi saham baru. 

3. Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

Kebijakan dividen bersangkutan dengan penentuan persentase keuntungan 

netto yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen kas, 

penentuan dividen, dan pembelian saham kembali. Kebijakan dividen 

sangat erat kaitannya dengan keputusan pendanaan. 
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Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:2-3) ada 3 fungsi 

manajemen: 

1. Keputusan mengenai investasi merupakan keputusan yang paling penting 

diantara ketiga bidang keputusan tersebut karena keputusan megenai 

investasi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya 

rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu 

berikutnya. Keputusan investasi ini akan menentukan keseluruhan jumlah 

aktiva yang ada pada perusahaan, komposisi dari aktiva tersebut beserta 

tingkat risiko usahanya. Aktiva yang secara ekonomis sudah tidak dapat 

dipertahankan harus dikurangi, dihilangkan atau diganti. 

2. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam 

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber 

dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan.  Keputusan 

pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan yang akan 

mempengaruhi financial structure maupun capital structure. Manajer 

dituntut untuk mempertimbangkan dana dan menganalisis kombinasi dari 

sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta usahanya. 

3. Kebijakan manajemen aktiva. Jika aktiva telah diperoleh dan pendanaan 

yang tepat telah tersedia, aktiva-aktiva yang ada tetap memerlukan 

pengelolaan yang efisien. Manajer keuangan bertanggung jawabterhadap 

bermacam-macam tingkatan dalam menjalankan tanggung jawabnya 

terhadap aktiva-aktva yang ada. Tanggung jawab ini membuat manajer 

keuangan harus lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar dari pada 

aktiva tetap. 
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Menurut Martono dan Harjito (2007:4) terdapat 3 fungsi utama dalam 

manajemen keuangan yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

  Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yang 

akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan 

keputusan yang paling penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini 

dikarenakan keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap 

rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan 

datang. Rentabilitas Investasi ( return on investment ) merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari 

suatu investasi. 

2.  Keputusan Pendanaan 

 Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, 

keputusan mengenai pendapatan sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai 

investasi tersebut berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, 

dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan 

yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum, Karena 

itu perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber modal 

ekstern yang berasal dari hutang dengan menerbitkan obligasi, atau 

menggunakan modal sendiri dengan menertibkan saham baru sehingga 

beban biaya modal yang ditanggung perusahaan minimal. 

 

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva 

 Manajer keuangan bersama manajer-manajer lainnya dalam suatu 

perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari 

asset-aset yang ada. Pengalokasian dana digunakan untuk pengadaan dan 

pemanfaatan asset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung 

jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan 

pengelolaan aktiva lancer dari pada aktiva tetap. 
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2.1.1. Tujuan Manajemen Keuangan  

Menurut Atmaja (2008:4) teori-teori keuangan di bidang keuangan 

memiliki satu fokus yaitu bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau pemilik perusahaan. Tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemegang sahamakan 

makmur jika kantongnya bertambah tebal. 

Menurut Irawati (2006:11), tujuan manajemen keuangan adalah : 

 “Untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan 

biaya (expents atau cost) guna mendapatkan suatu pengembalian keputusan 

yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan kearah perkembangan 

dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expantion” 

Sedangkan menurut Sutrisno (2003:05) mengatakan bahwa: 

“Tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan 

mengelola baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana guna 

mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham.” 

 Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer 

keuangan adalah merencanakan, memperoleh, mengelola, dan mengalokasikan 

dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.2. Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang bertujuan 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Laporan keuangan 

pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengetahui data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan. 

Laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah pengguna laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan secara ekonomi, laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca perusahaan akan diperoleh gambaran 

tentang posisi keuangannya. 
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2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) (2007:1.2) tentang pengertian laporan keuangan 

disebutkan bahwa: 

“ Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca, 

laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan”.  

 

Menurut Keown, Scott, Martin, and Petty (2005:31), bahwa: 

“ Financial statements that are used to understand how a firm is doing 

financially the income statement, or what is sometimes called the profit 

and loss statements, and the balance sheet”. 

Artinya, bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan tersebut melakukan 

suatu kegiatan keuangan yang hasilnya dapat dilihat dari laporan laba rugi 

dan neraca. 

 

Sedangkan menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan adalah: 

“ Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah 

neraca, laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas, laporan posisi keuangan”.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan adalah 

suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan segala 

informasi mengenai keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi perusahaan itu 

sendiri sebagai evaluasi maupun pihak diluar perusahaan yaitu investor sebagai 

bahan pertimbangan untuk menginvestasikan hartanya. 
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2.2.2 Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas manajemen setelah akhir tahun adalah menganalisis 

laporan keuangan perusahaannya. Analisis ini didasarkan pada laporan 

keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan itu adalah 

laporan yang diyakini kewajarannya. 

 

2.2.2.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:35) analisis laporan keuangan adalah: 

“ Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 

(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan”. 

 

Pengertian menurut Harahap (2009:190) analisis laporan keuangan 

berarti: 

“ Menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara yang 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”. 

 

Sedangkan menurut Wild, Subramanyam, Halsey (2005:36) ; 

“Financial statement analysis is the application of analytical tools and 

techniques to general purposes finansial statements and related data to 

derive estimates and inferences useful in business analyst.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah pengolahan data keuangan perusahaan untuk menghasilkan estimasi dan 

kesimpulan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.3. Analisis Rasio Keuangan 

Untuk mengetahui kemampuan finansial perusahaan, adalah dilihat dari 

laporan keuangan. Salah satu cara menganalisis laporan keuangan adalah melalui 
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analisis rasio keuangan. Analisis ini sangat membantu dalam menilai prestasi 

manajemen dan prospeknya di masa yang akan datang. 

 

2.2.3.1. Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2004:297) mengemukakan bahwa: 

“ Rasio keuangan yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti”. 

 

Menurut Fraser dan Ormiston (2008:346) berpendapat bahwa: 

“ Rasio keuangan adalah perhitungan yang dilakukan untuk 

menstandarisasikan, menganalisis, dan membandingkan data 

keuangan yang dinyatakan hubungan”. 

 

Sedangkan pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2010:297) adalah 

sebagai berikut: 

“ Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu 

komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan atau 

antarkomponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian 

angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu 

periode maupun berbeda periode”. 

 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio keuangan perusahaan adalah 

perbandingan antara komponen-komponen dalam laporan keuangan yang 

mempunyai hubungan yang relevan sehingga dapat diketahui kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.2.3.2. Jenis Rasio Keuangan 

Rasio dapat dilihat menurut kebutuhan penganalisa, termasuk 

pengelompokan rasio keuangan. Ada dua penggolongan jenis rasio keuangan. 

Menurut Riyanto (2001:330) umumnya rasio dapat dikelompokan dalam 

4 (empat) tipe dasar, yaitu: 
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1. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. 

2. Rasio Leverage, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibelanjai oleh hutang. 

3. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan sumber dananya. 

4. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan 

 

Menurut  Martono dan Harjito (2007:57) secara garis besar terdapat 

empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan, yaitu: 

1.  Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), yaitu rasio yang menunjukan 

hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan 

hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang 

haruss segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), yaitu rasio yang mengukur efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 

3. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio), yaitu rasio yang mengukur 

seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari utang (pinjaman). 

4. Rasio Keuntungan (Profitability Ratio), yaitu rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari pengguna 

modalnya. 

Sedangkan menurut Van Horne (2009:205), jenis rasio terdiri atas: 

1. Rasio Likuiditas (Liquiditiy Ratio) 

 Rasio lancar (Current Ratio) 

 Rasio Sangat Cepat  (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 
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2. Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) 

 Total utang terhadap ekuitas 

 Total utang terhadap total aktiva  

3. Rasio Pencakupan (Coverage Ratio) 

 Bunga penutup 

4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

 Perputaran piutang (Receivable Turn Over) 

 Rata-rata penagihan piutang (Average Collection period) 

 Perputaran sediaan (Inventory Turn Over) 

 Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over) 

5. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

 Margin laba bersih 

 Pengembalian investasi 

Pengembalian ekuitas 

 

2.3 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat 

sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. 

Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan dan menjanjikan 

keuntungan dimasa yang akan datang maka banyak investor yang akan 

menanamkan dananya untuk membeli perusahaan tersebut. Dan hal tersebut juga 

mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. Harga saham mencerminkan 

juga nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, 

maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. 

Menurut Astuti (2004:36) rasio profitabilitas adalah: 

“Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling 

penting adalah laba bersih. Para investor dan kreditur sangat 

berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba saat ini maupun di masa mendatang”. 
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Menurut Galagher (2003:98) rasio profitabilitas adalah: 

“ Measure how much company revenue is eaten up by expenses, how 

much company earns relative to sales generated and amount earned 

relative to the value of the firm’s assets and equity”. 

Artinya, rasio yang mengukur tentang seberapa besar pendapatan 

perusahaan dibandingkan dengan pengeluarannya, seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap penjualan yang dihasilkan, dan 

seberapa besar jumlah laba yang diperoleh terhadap aktiva dan modal.  

 

Sedangkan menurut Brigham & Houston (2007:112) rasio profitabilitas 

adalah: 

“ A group of ratios that show the combined effects of liquidity, asset 

management, and debt and operating result”. 

Artinya, sekelompok rasio yang menunjukan tentang kombinasi dari 

likuiditas, manajemen aktiva, hutang, dan hasil operasi usaha. 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (keuntungan). 

 

2.3.1. Return On Assets (ROA) 

Return on Asset merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis 

laporan keuangan perusahaan. Menurut Mardiyanto (2009:196) Return on Asset 

(ROA) adalah : 

“Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi”. 

Menurut Hanafi (2004:42) pengertian Return on Asset (ROA) adalah: 

“Return on Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset 
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(kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk menandai asset tersebut”. 

Sedangkan menurut Jumingan (2006:141) adalah: 

“Ratio operating income dengan operating asset menunjukkan laba 

yang diperoleh dari investasi modal dalam aktiva tanpa 

mengandalkan dari sumber mana modal tersebut berasal 

(keseluruhan modal)”. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Return on 

Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan 

demikian rumus Return on Assets adalah sebagai berikut: 

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

 

Untuk mengukur rasio profitabilitas, biasanya digunakan return on assets 

(ROA) sebagai indikatornya, karena ROA digunakan untuk mengukur 

keseluruhan dan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva 

yang tersedia. Semakin tinggi ROA ini menunjukan bahwa perusahaan semakin 

efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan semakin efektif. Hal 

ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. 

Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin 

diminati investor, karena tingkat kembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan 

bedampak bahwa harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan 

semakin meningkat. Dengan kata lain ROA berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. Tadi (2009) 

2.3.2. Return on Equity(ROE) 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Harahap (2008:305) Return on Equity (ROE) adalah: 

“Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang 
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saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan”. 

 

Menurut Kasmir (2012: 204) pengertian Return on Equity adalah sebagai 

berikut:  

“ROE yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri secara keseluruhan menunjukan efisiensi penggunaan 

modal sendiri, semakin tinggi rasio ini semakin baik”. 

Sedangkan menurut Steve, Earl and Monte (2005:208) ROE adalah 

sebagai berikut: 

 “What investors really want to know is how much profit they can earn 

for each dollar they invest. This is amount, called ROE, is the overall 

measure of the permormance of a company” 

Rumus rasio profitabilitas melalui Return on Equity (ROE) adalah sebagai 

berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥 100% 

Selain itu yang digunakan sebagai indikator profitabilitas adalah return on 

equity (ROE), rasio ini merefleksikan kemungkinan tingkat laba yang bisa 

diperoleh pemegang saham, karena pemegang saham berarti sebagai pemilik dari 

perusahaan. Dengan demikian, ROE yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para 

pemegang saham. ROE merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini 

ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE ini digunakan  untuk 

mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang menjadi hak 

pemilik modal itu sendiri. 
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2.4.  Rasio Likuiditas 

Suatu perusahaan yang ingin mempertahan kelangsungan kegiatan 

usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansialnya yang harus segera dilunasi. Dengan demikian likuiditas merupakan 

indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-

kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia. 

Menurut Irawati (2006:27)  pengertian rasio likuiditas adalah: 

“  Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan 

mampu melakukan pembayaran artinya keadaam perusahaan dalam 

keadaan liquid, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, 

maka perusahaan dikatakan dalam keadaan illiquid”. 

 

Menurut Brigham dan Houston (2007:103) pengertian rasio likuiditas 

adalah: 

“Ratios that show the realitionship of a firm’s cash and other current 

assets to its current liabilities”. 

Artinya, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukan tentang hubungan 

antara kas perusahaan dan harta lancar lainnya dengan hutang lancar. 

Sedangkan menurut Galagher (2003:99) rasio likuiditas adalah: 

“Indicate how quickly and easily a company can obtain cash for its 

needs”. 

Artinya, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa cepat dan 

mudahnya perusahaan dalam menghasilkan uang tunai untuk memenuhi 

keperluannya.  

Salah satu cara di dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat likuiditas 

perushaaan adalah dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, dimana rasio-rasio 

ini berguna untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan tentang cara menilai dan 

meningkatkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Hanafi (2004:37), rasio yang dapat dijadikan sebagai indikator 

tingkat likuiditas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio lancar 

(current ratio) 
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2.4.1. Current Ratio (CR) 

Menurut Darsono dan Ashari (2005) pengertian current ratio adalah: 

“Current Ratio (CR) yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar 

yang dimiliki.”. 

Menurut Kuswadi (2005:78) pengertian current ratio sebagai berikut: 

“Rasio lancar (current ratio) merupakan perbandingan antara harta 

lancar atau aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek, biasa dipakai 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek dari aktiva lancarnya” 

Sedangkan menurut Kasmir (2008:134) 

“Current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”. 

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Current 

Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dengan 

menggunakan aktiva lancar. Rasio lancar yang tinggi menunjukan kelebihan 

aktiva lancar (likuiditas tinggi dan risiko rendah), tetapi mempunyai pengaruh 

yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum 

menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan 

aktiva tetap. 

Dengan demikian, rumus untuk menghitung current ratio (CR) adalah 

sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑥100% 

Current Ratio ini menunjukan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 
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utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 

2.5. Pasar Modal 

Pasar modal pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan 

penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk 

jangka waktu yang lama dalam tujuam menunjang pengembangan suatu 

organisasi atau perusahaan. Kegiatan jual-beli dana tersebut dilakukan dalam 

suatu lembaga resmi yang disebut bursa efek. 

Menurut Sundjana dan Berlin (2003:424) mendefinisikan pasar modal 

dalam dua arti sebagai berikut: 

Pengertian pasar modal dalam arti yang sempit: 

“ Pasar modal merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual 

dan pembeli dalam jangka waktu yang panjang”. 

 

Pengertian pasar modal dalam arti luas: 

“ Pasar modal adalah keseluruhan system keuangan yang 

terorganisasi termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di 

bidang keuangan serta surat-surat berjangka panjang dan pendek. 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai 

berikut: 

“ Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah 

suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli didalam kegiatan jual 

beli dana jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, dan 

berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan alternative untuk 

melakukan investasi bagi investor maupun masyarakat. 
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2.5.1.  Fungsi Pasar Modal  

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang menyebabkan 

lembaga ini mempunyai daya tarik baik bagi pihak yang membutuhkan dana, 

pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Menurut Sutrisno (2009:301) 

pasar modal mempunyai beberapa fungsi yaitu : 

1. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana 

2. Sebagai Sarana Investasi 

3. Pemerataan Pendapatan 

4. Sebagai Pendorong Investasi 

2.5.2. Jenis Pasar Modal 

 Jenis-jenis pasar modal menurut Jogiyanto (2003:15) ada beberapa 

macam yaitu : 

1. Pasar Perdana (Primary Market), yaitu pasar modal yang menjual 

pertama saham sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut dicatatkan 

di bursa efek. Harga pasar di pasar ini ditentukan oleh peminjam emisi 

dan perusahaan yang go public. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market), yaitu pasar modal dalam bentuk 

bursa efek yang memperjualbelikan saham dan sekuritas pada 

umumnya setelah penjualan di primary market. Harga pasar di pasar 

ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi faktor 

emiten. 

3. Pasar ketiga (Third Market), yaitu pasar modal tempat saham dan 

sekuritas lain diperdagangkan diluar bursa efek. 

4. Padar Keempat (Fourth Market), yaitu pasar perdagangan saham antar 

investor atau antar para pemegang saham tanpa melalui pialang atau 

perantara dagang efek.  

2.5.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

 Menurut Husnan (2005:08), faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 

modal adalah sebagai berikut: 
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1. Supply sekuritas. Berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Demand sekuritas. Ini berarti masyarakat harus mempunyai dana yang 

cukup besar untuk dipergunakan untuk membeli sekuritas-sekuritas pasar 

saham yang ditawarkan. 

3. Kondisi politik dan ekonomi. Politik yang stabil akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi Supply dan demand 

sekuritas. 

4. Hukum dan peraturan. Hukum yang jelas akan melindungi pemodal dari 

info yang tidak jelas. 

5. Peran-peran lembaga pendukung pasar modal yang akan membantu 

kegiatan pasar modal secara tepat. Lembaga ini adalah: Kustodian, Biro 

Administrasi Efek, Wali Amanat, Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum, 

dan Penilai. 

2.5.4. Instrumen Investasi Pasar Modal 

 Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umumnya diperjual-belikan melalui pasar modal. Menurut UU Pasar 

Modal RI No.8 Tahun 1995 butir 5 tentang Pasar Modal, efek merupakan: 

“Setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, rights issue, waran, opsi 

atau setiap turunan (derivative) dari efek, atau setiap instrument yang 

ditetapkan sebagai efek. 

 Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal menurut Sundjaja dan 

Barlian (2003:436) sebagai berikut : 

1. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

2. Obligasi (bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara 

pemberi dana, dalam hal ini investor dengan penerbit saham yang disebut 

sebagai emiten. 
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3. Saham preferen (preferen stock) 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham baisa. 

4. Obligasi konversi (convertible bond) 

Obligasi konversi hamper sama dengan obligasi biasa, hanya saja obligasi 

konversi memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. 

5. Right  

Right adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk 

membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. 

6. Waran 

Waran seperti halnya right merupakan hak untuk membeli saham biasa pada 

waktu dan harga yang tealah ditentukan. 

7. Reksadana  

Reksadana merupakan salah satu aternatif investasi bagi masyarakat pemodal 

kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung 

risiko atas investasi mereka. 

2.6.  Saham 

2.6.1. Pengertian Saham 

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan.  

 

'Menurut Sunaryah (2007:126) yang dimaksud dengan saham adalah: 

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. 

Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga 

pemilik sebagian dari perusahaan tersebut”. 

 

 

Menurut Fabozzi (2003:339) mendefinisikan saham sebagai berikut: 

“ It represent on ownership interest in a corporation. Holders of equity 

securities are entitled to the earning of the corporation when those 

earnings are distributed in the form of dividends, they are also entitled to 

a pro rata share of remaining equity in case of liquidation”. 
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Artinya, saham mewakili kepemilikan di dalam suatu perusahaan. Para 

pemegang saham berhak atas pendapatan dari perusahaan dimana pendapatan 

tersebut dibagikan dalam bentuk dividen yang juga berhak atas saham dari sisa 

modal jika terjadi likuidasi. 

 

Sedangkan menurut Mishkin and Eakins (2006:28), saham adalah: 

“A security that is clain on the earning and assets of a corporation”. 

Artinya, saham merupakan sekuritas yang menyatakan tentang pendapatan 

dan aktiva dari sebuah perusahaan. 

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat 

berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), dimana saham tersebut 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusaaan tersebut. 

 

2.6.2. Jenis-Jenis Saham 

Saham yang beredar dimasyarakat terdapat dalam berbagai jenis. Adapun 

maksud dari pembagian ini hanya untuk membedakan dari karakteristik saham itu 

sendiri. Menurut Martono dan Harjito (2007:367), saham dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Berdasarkan cara pengalihannya 

a. Saham atas unjuk (Bearer stock) 

Diatas sertifikat ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan 

pemilikan saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk 

mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena 

sifatnya mirip dengan uang. 

Pemilik saham atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan 

menyimpannya, karena jika saham tersebut hilang, maka pemilik 

tidak dapat meminta gantinya. 
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b. Saham atas nama (Registered stock) 

Diatas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan 

dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat 

dalam bukuu perusahaan yang khusus memuat daftar nama 

pemegang saham. Jika saham tersebut hilang, pemilik dapat 

meminta gantinya. 

2. Berdasarkan manfaatnya 

a. Saham biasa (Common stock) 

Saham biasa selalu ada dalam struktur modal saham. Jenis-jenis 

saham biasa antara lain: saham biasa unggulan, saham biasa yang 

tumbuh, saham biasa yang stabil, dan lain-lain. 

b. Saham preferen (Prefered stock) 

Saham preferen terdiri dari beberapa jenis, antara lain: saham 

preferen kumulatif, saham preferen bukan kumulatif, dan lain-lain. 

 

2.6.3. Harga Saham 

Pengertian harga saham menurut Martono (2007:13) didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan 

investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan 

aset”. 

 

Menurut Anoraga (2006:59) pengertian harga saham adalah: 

“Harga pasar merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung atau jika pasar sudah ditutup, maka harga pasar 

adalah harga penutupnya (closing price).” 

 

Sedangkan menurut Rusdin (2008:66) : 

“ Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran 

atau kekuatan tawar-menawar. Makin banyak orang yang ingin 

membeli, maka harga saham tersebut cenderung bergerak naik. 
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Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka 

saham tersebut akan bergerak turun. 

 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpula bahwa harga saham terbentuk 

atas berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu permintaan dan penawaran pasar 

atas saham tersebut. Selain itu, ada faktor lain yang seperti pengaruh funfamental 

berupa laporan keuangan maupun pengaruh teknikal atau histori perusahaan 

bahkan pengaruh politik sekalipun. 

 

2.6.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Nilai pasar saham saat 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. Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangatt 

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan.  

Menurut Tanuwidjadja (2008:47) : 

“ Ada faktor yang mendasari perubahan harga saham yakni tingkat 

kegiatan industri, tingkat inflasi, selisih tingkat bunga jangka pendek, 

dan jangka panjang serta selisih tingkat keuntungan obligasi berisiko 

tinggi atau berisiko rendah”. 

 

Menurut Brigham dan Houston (2002:24), bahwa harga saham 

perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut: 

1. Proyeksi laba per tahun 

2. Waktu yang diperolehnya laba 

3. Tingkat risiko dari proyeksi laba 

4. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER) 

5. Kebijakan pembagian saham (DPR) 

 

Selanjutnya menurut Damoddaran (2002:23) bahwa: 

“ Stock price determined demand or trade beetwen buyers and sellers. 

And price established flow demand”. 

Artinya, bahwa harga saham ditentukan oleh permintaan atau perdagangan 

harian antara penjual dan pembeli. Arus permintaan ditentukan oleh harga, jika 
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permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan naik tetapi penawaran lebih 

besar dan permintaan harga akan turun. 

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang 

bersangkutan, artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin 

besar keuntungan yang dinikmati pemegang saham. 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian Itabillah (2012) 

PenelitiaAn berjudul “Pengaruh CR, QR, NPM, ROA, EPS, ROE, 

DER dan PBV Terhadap Harga Saham Perusahaan Property dan Real 

Estate yang Terdaftar di BEI”. Variabel dependen : Harga Saham dan 

Variabel Independen : Current Ratio, Quick Ratio, Net Profit Margin, 

Return On Assets, Earning per Share, Return On Equity, Debt To 

Equity Ratio, dan Price To Book Value. Pengujian hipotesis penelitian 

digunakan teknik analisis berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions). 

Hasil penelitian menunjukkan Current Ratio terhadap Harga 

Saham diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,125 dan nilai 

signifikansi lebih besar dari Los (level of significance) 0,05 (α=5%) 

maka Ho diterima (0,125>0,05) yang berarti Current Ratio tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. ROA terhadap harga 

saham diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,877 dan nilai 

signifikansi lebih besar dari Los (level of significance) 0,05 (α=5%) 

maka Ho diterima (0,877>0,05) yang berarti ROA tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham. ROE terhadap Harga Saham 

diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,115 dan nilai signifikansi lebih 

besar dari Level of significance 0,05 (α=5%) maka Ho diterima 

(0,115>0,05) yang berarti ROE tidak bepengaruh terhadap harga 
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saham. Tetapi secara simultan dari hasil uji F diperoleh F hitung 

sebesar 27.186 dan Ftabel sebesar 2.015 yang artinya nilai F hitung > F 

tabel dengan signifikan sebesar 0.000, karena nilai signifikan F hitung 

(0.000) lebih kecil dari 0.05 maka dengan demikian terbukti bahwa 

variabel Current Ratio, Return On Asset, , Return On Equity, secara 

bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

2. Penelitian Zuliarni (2012) 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keungan 

Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Mining and 

Mining Service di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan mining and mining service 

yang terdaftar di BEI dan sampel terpilih sebanyak 10 dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan 

mengeluarkan laporan keuangan yang sudah diaudit yang 

dipublikasikan di data base BEI selama tahun 2008 sampai tahun 2010. 

Uji analisis dilakukan dengan uji normalitas,uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi dan uji heterokedastisitas.  

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaruh Return on Asset 

(ROA) berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai koefisien 

regresi positif 0,700 dn nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). 

3. Penelitian Husaini (2012) 

Penelitian berjudul “Pengaruh Variabel Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Earning per 

Share (EPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2009 yaitu 

berjumlah 14 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu sebanyak 10 

perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaruh Return on Asset 

berpengaruh terhadap harga saham dengan tingkat signifikansi 0,007 
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dan nilai signifikansi lebih kecil dari Los (level of significance) 0,05 

(α=5%) maka Ho ditolak (0,000<0,05). Return on Equity terhadap 

harga saham diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,365 dan nilai 

signifikansi lebih besar dari Los(level of significance) 0.05 (α=5%) 

maka H0 diterima (0.365>0.05), yang berarti ROE tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. 

4. Penelitian Dini dan Indarti (2011) 

Penelitian berjudul “Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return 

On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga 

Saham Yang Terdaftar Dalam Indeks Emiten LQ45 Tahun 2008 – 

2010”. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelompok 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2010 dan sampel terpilih sebanyak 19 perusahaan LQ 45 yang 

mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama tiga tahun.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA 

menghasilkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,001 yang artinya 

mempunyi hubungan positif terhadap harga saham tetapi nilai 

signifikan menunjukkan sebesar 0,953 yang lebih besar dari tingkat 

singnifikan (α=5%) yang artinya ROA tidak mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. Variabel ROE menghasilkan nilai koefisien 

regresi positif sebesar 0,055 yang artinya ROE mempunyai hubungan 

yang positif terhadap harga saham dan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut terlihat pada nilai 

signifikan sebesar 0,011 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 

(α=5%).   

5. Penelitian Dita (2013) 

Penelitian berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2011”. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2009-2011 dan pemilihan sampel dilakukan secara purposive 



43 
 

sampling dengan jumlah sampel yang terpilih sebanyak 36 perusahaan 

berdasarkan kriteria perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di 

BEI, serta menerbitkan laporan keuangan yg telah diaudit dan 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 

pengamatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CR mengahasilkan 

nilai  signifikansi 0,021 dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikan (α=5%) yang artinya variabel CR berpengaruh terhadap 

harga saham. 

 

2.7.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan yang berhasil diraih 

perusahaan selama menjalankan operasinya. Tingkat profitabilitas yang cukup 

tinggi, maka dapat diasumsikan perusahaan tersebut beroperasi secara efektif dan 

mencerminkan kinerja manajer yang baik sehingga prospek perusahaan pada masa 

mendatang juga baik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Zuliarni (2012) dan 

Husaini (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

diukur dengan ROA berpengaruh terhadap harga saham. Demikian pula dengan 

penelitian  Dini dan Indarti (2011) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan ROE mempengaruhi harga saham secara positif 

dan signifikan. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen Ang (1997) yang 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. 

 

2.7.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Harga Saham 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

yang ditagih sewaktu-waktu. Likuiditas sangat penting bagi kreditor jangka 

panjang dan para pemegang saham yang ingin mengetahui prospek dari dividend 

an pembayaran bunga dimasa yang akan datang.  Apabila likuiditas baik suatu 

perusahaan baik maka investor akan menanam modalnya di perusahaan tersebut. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Dita (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa likuiditas yang diukur dengan CR berpengaruh terhadap harga saham. 

Semakin tinggi Current Ratio berarti semakin liquid perusahaan. Current Ratio 

naik jika aktiva lancar meningkat, karena terjadi Cash Conversion Cycle yaitu 

perputaran kas ke persediaan, lalu produksi untuk melaukan penjualan, selain itu 

piutang dan terjadi kas kembali dapat menyebabkan penjualan naik. Begitu pula 

dengan penelitian Nirawati (2003) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Current 

Ratio, secara parsial berpengaruh nyata terhadap harga saham.  

 

2.7.3. Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Harga Saham 

Penelitian mengenai pengaruf profitabilitas dan likuiditas terhadap harga 

saham berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya, yang dilakukan Zuliarni (2012) pada perusahaan  

mining and mining service di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Penelitian dari Zuliarni ini didukung oleh Husaini (2012), 

dan. Begitu pula dengan penelitian Dini dan Indarti (2011) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE mempengaruhi harga saham secara 

positif dan signifikan. 

Menurut Dita (2013), menyatakan bahwa CR berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, hal tersebut juga didukung oleh penelitian Nirawati (2003) 

yang bependapat sama. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumbya terletak 

pada harga saham sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya yaitu 

profitabilitas yang diwakili oleh variabel ROA dan ROE, dan likuiditas yang 

diwakili oleh CR sebagai variabel dependen. 

  

 

 

 


