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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

Dalam menjalankan kegiatan operasional maupun mengembangkan usaha, 

setiap perusahaan membutuhkan dana. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut 

perusahaan perlu mencari komposisi pendanaan yang baik dengan biaya modal 

seminimal mungkin. Dalam menggunakan dana yang telah di dapat, perusahaan 

perlu mengambil keputusan yang tepat untuk berinvestasi. Penilaian yang tepat 

pada setiap investasi perlu dilakukan oleh seorang manajer keuangan, sehingga 

penerimaan yang di dapat perusahaan bisa maksimal. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan perlu dilaporkan kepada 

para investor melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dari 

laporan keuangan tersebut bisa didapatkan informasi mengenai kinerja 

perusahaan. Keputusan dalam menetapkan kebijakan deviden juga perlu 

diperhatikan oleh manajer keuangan, dengan dividen yang besar bisa menarik 

banyak investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan. Peningkatan 

permintaan atas saham akan mengakibatkan harga saham meningkat yang 

mencerminkan nilai perusahaan yang baik.  

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 
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pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya 

dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. Manajemen 

keuangan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan.  

Menurut Susan Irawati (2005:1) pengertian manajemen keuangan sebagai 

berikut : 

“Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas 

atau kegiatan dalam suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk 

kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan 

yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.” 

Sementara Martono dan Harjito (2005:4) mendefinisikan : 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang dengan 

bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset 

sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” 

Sementara menurut Darsono (2006:1): 

“Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan 

menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk 

menghasilkan laba.” 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu 

fungsi perusahaan yang meliputi pencarian dana dengan biaya modal paling 

rendah dan pemilihan investasi yang tepat hingga penetapan kebijakan deviden 

demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan tentu tidak dapat berjalan sendiri karena pasti 

berkaitan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya seperti pemasaran, 
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operasional, ataupun sumber daya manusia. Karena setiap fungsi saling 

mempengaruhi satu sama lain, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh salah 

satu fungsi akan memiliki dampak terhadap fungsi yang lain. 

Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, manajer keuangan harus dapat 

melakukan fungsi-fungsinya. Adapun fungsi tersebut menurut Manullang 

(2005:2) yaitu : 

1. Fungsi pengendalian likuiditas (Function Leading to Liquidity) 

Sehubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan maka 

manajer keuangan harus dapat menjaga dan memperbaiki likuiditas 

perusahaan. 

2. Fungsi pengendalian laba (Function Leading of Profitability) 

Dalam usaha mencari laba, manajer keuangan dapat dianggap sebagai 

anggota penuh dalam manajemen perusahaan. Peran manajer keuangan 

terutama adalah untuk memberikan data spesifik sebagai input dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Sementara fungsi manajemen keuangan menurut Martono dan Harjito 

(2005:4) : 

- Keputusan investasi (Invesment Decision)  

Merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh 

perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan hal yang paling penting 

diantara keputusan yang lainnya. Hal ini karena keputusan investasi ini 

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang.  
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- Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, yaitu : 

 Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk 

membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

 Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering 

disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum 

merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri 

dengan biaya modal rata-rata minimal. 

- Keputusan Pengelolaan (Assets Management Decision) 

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset 

tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan 

bersama manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap 

berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian dana 

yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung 

jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer 

keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva 

tetap. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan  

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 
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benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham).  

Menurut Susan Irawati (2005:4) tujuan manajemen keuangan adalah 

untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (expens 

atau cost) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, 

dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang 

berjalan atau survive dan expantion.  

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan  

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. 

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. 

Menurut Susan Irawati (2005:2) pengertian laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan adalah pencerminan dari prestasi manajemen 

perusahaan pada satu periode tertentu.” 

Sementara menurut Martono dan Harjito (2005:51) laporan keuangan 

adalah : 
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“Ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu.” 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan yang menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan pada periode 

tertentu. Informasi yang tersedia perlu dianalisis lebih lanjut, analisis laporan 

keuangan melibatkan penggunaan laporan keuangan, terutama neraca dan laba 

rugi karena laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Pelaporan keuangan ini terdiri dari pelaporan keuangan yang khusus digunakan 

untuk kepentingan internal perusahaan saja dan juga pelaporan keuangan yang 

ditujukan untuk kepentingan pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan 

terdiri dari :  

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi 

tentang hasil kegiatan operasi perusahaan (laba atau rugi) selama satu 

kurun waktu (periode) tertentu. 

b. Neraca  

Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset, 

hutang, dan  modal perusahaan pada saat (tanggal) tertentu. 
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c. Laporan Ekuitas 

Laporan ekuitas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi 

tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu 

(periode) tertentu. 

d. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi 

tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama kurun waktu 

(periode) tertentu. 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan yaitu berupa informasi baik yang bersifat 

keuangan maupun non keuangan yang bertujuan untuk memberikan 

penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan kontrak-kontrak 

hutang perusahaan dan lain-lain.  

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

sehingga memudahkan dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilaian 

kinerja ini yang dijadikan patokan atau ukuran apakah manajemen mampu atau 

berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sebagai 

gambaran kinerja manajemen dimana laba yang dijadikan pedoman untuk 

meningkatkan kinerja di masa depan 

. 
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2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap laporan keuangan yang dibuat memiliki tujuan tertentu, terutama 

bagi investor dan manajemen perusahaan. Karena laporan keuangan berisi 

informasi penting untuk masyarakat, pemerintah, pemasok & kreditor, pemilik 

perusahaan/pemegang saham, manajemen perusahaan, investor, pelanggan dan 

karyawan, yang diperlukan secara tetap untuk mengukur kondisi dan operasional 

perusahaan.  

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, dan informasi tersebut dapat 

digunakan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan yang memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan. 

Kasmir (2010:87) menyebutkan beberapa tujuan pembuatan atau 

penyusunan laporan keuangan, diantaranya : 

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 perusahaan pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

passiva, 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. 

2.2.4 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis 

kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai 

prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang. Dengan analisis 

keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dengan menganalisis prestasi keuangan, seorang analisis keuangan 

akan dapat menilai apakah manajer keuangan dapat merencanakan dan 

mengimplementasikan ke dalam setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Disamping itu, analisis laporan 

keuangan juga dipergunakan oleh pihak lain seperti bank, untuk menilai apakah 

perusahaan cukup layak untuk diberikan tambahan dana atau kredit baru, dan bagi 

investor untuk memproyeksikan prospek perusahaan di masa datang. Analisis 

laporan keuangan merupakan penjabaran dari informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan untuk melihat kinerja perusahaan serta membantu dalam proses 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2004:43) pada saat menganalisis laporan 

keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

- Manajer keuangan perlu melihat trend atau perkembangan dalam laporan 

keuangan. 
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- Angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit ditentukan baik tidaknya. 

Angka pembanding diperlukan untuk melihat apakah angka tertentu itu 

baik atau tidak. 

- Dalam analisis perusahaan, membaca dana menganalisis laporan keuangan 

dengan hati-hati adalah penting. 

- Manajer keuangan memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia di 

laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut bisa membuat analisis 

lebih tajam. 

2.3 Rasio Keuangan 

Perhitungan rasio keuangan dilakukan sebagai pembanding atau kinerja 

yang telah dilakukan perusahaan. Dengan menghitung dan membandingkan rasio 

keuangan dapat menghindari masalah yang akan timbul. Sehingga perusahaan 

bisa menganalisis serta melakukan  tindakan yang tepat atau informasi yang telah 

didapat. 

Menurut Susan Irawati (2005:22) definisi  rasio keuangan adalah : 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil 

usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan 

membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan 

perusahaan, baik daftar neraca maupun rugi-laba.” 

2.3.1 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio-rasio yang akan diinterpretasikan diperoleh dari pengukuran yang 

diadakan terhadap keuangan suatu perusahaan. Sedangkan dalam analisis laporan 

keuangan untuk mengadakan analisis rasio keuangan perusahaan, dilakukan 

dengan dua cara pembandingan. 
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Dua cara pembandingan tersebut menurut  Susan Irawati (2005:26), 

yaitu: 

 Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio pada 

waktu-waktu yang lalu (histories ratios) dari perusahaan yang sama. 

 Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

kelompok perusahaan yang sejenis (rasio industri). 

2.3.2 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibanding teknik analisis 

lainnya. Keunggulan analisis rasio menurut Harahap (2006:298) adalah : 

- Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

- Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

- Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

- Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

- Menstandarisir ukuran perusahaan. 

- Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time 

series”. 

- Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 
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Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar 

kita tidak salah dalam penggunaannya. 

Adapun keterbatasan analisis rasio keuangan menurut Kasmir (2008:117) 

yang dikutip dari J.Fred Weston adalah : 

- Data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut 

ditafsirkan dengan berbagai macam cara, misalnya masing-masing 

perusahaan menggunakan : 

a. Metode penyusunan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan 

terhadap aktivanya sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap 

periode juga berbeda. 

b. Penilaian persediaan yang berbeda. 

- Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan 

berbeda pula, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. 

- Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data pihak penyusun 

tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang 

menunjukkan hasil yang sesungguhnya. 

- Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, 

biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan 

cadangan kredit macet. 

- Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan 

perbedaan. 
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- Pengaruh musiman mengakibatkan rasio  komparatif akan ikut 

berpengaruh. 

- Kesamaan rasio  keuangan yang telah dibuat dengan standar industri 

belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan 

baik. 

2.3.3 Jenis Rasio Keuangan 

Dalam menganalisis rasio keuangan diperlukan rasio-rasio keuangan yang 

mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung 

berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca ataupun dalam laporan laba 

rugi. 

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Sartono (2001:114) : 

1. Rasio Likuiditas : rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada 

waktunya. 

2. Rasio Aktivitas : rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. 

3. Financial leverage ratio : rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

4. Rasio profitabilitas : rasio yang dapat mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya 

dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. 
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Sementara jenis-jenis rasio keuangan menurut Martono dan Harjito 

(2005:53) : 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio) : rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi 

atau kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio aktivitas (activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi: 

rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-

asetnya. 

3. Rasio leverage finansial (Financial Leverage Ratio) : rasio yang mengukur 

seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman). 

4. Rasio keuntungan (Profitability ratio) atau rentabilitas : rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. 

Dan jenis-jenis rasio keuangan menurut Susan Irawati (2005:27) : 

1. Rasio likuiditas : kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.  

2. Rasio leverage : rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman.  

3. Rasio aktivitas : rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.  
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4. Rasio keuntungan : rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan, atau merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya 

semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam beroperasi secara efisien.  

5. Rasio penilaian 

Dari beberapa kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu : rasio likuiditas , rasio leverage, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio penilaian. 

2.4 Rasio Likuiditas 

Likuiditas ialah kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya 

yang jatuh tempo. Kemampuan itu dapat diwujudkan bila jumlah harta lancar 

lebih besar daripada utang lancar. Perusahaan yang tidak likuid akan kehilangan 

kepercayaan dari pihak luar terutama para kreditur dan pemasok, dan dari pihak 

dalam yaitu karyawannya.  

Menurut Brigham dan Houston (2011 : 62) : 

“Aktiva likuid (liquid assets) adalah aktiva yang diperdagangkan dalam 

suatu pasar yang aktif sehingga akhirnya dapat dengan cepat diubah 

menjadi kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku, dan ‘posisi 

likuiditas’ sebuah perusahaan akan berhubungan dengan pertanyaan 

Apakah perusahaan akan dapat melunasi utang-utangnya pada saat jatuh 

tempo dalam waktu satu atau beberapa tahun kemudian?” 

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam menghitung tingkat 

likuiditas yaitu rasio lancar (current ratio). Current Ratio menurut Susan Irawati 

(2005:27) merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang 
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dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek, yang bertujuan untuk menilai 

kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar (utang lancar) 

yang telah jatuh tempo.  

Aktiva lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha, dan 

persediaan. Sedangkan kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih 

jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak, dan 

beban-beban akrual lainnya (terutama gaji). Susan Irawati (2005:28), 

menyatakan current ratio dengan rumus : 

Current ratio = 
              

                   
 x 100% 

2.5 Rasio Leverage  

Rasio leverage atau rasio utang yang biasa dikenal dengan rasio 

solvabilitas, menurut para pakar sebagai berikut : 

Munawir (2004:32) mengatakan : 

“Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka 

panjang.” 

 

Sedangkan Susan Irawati (2005:42) mengatakan : 

“Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai atau didanai dengan pinjaman.” 

Dan menurut Brigham dan Houston (2011:140) : 

“Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage).” 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio leverage 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjangnya dan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio leverage 

adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER menggambarkan perbandingan hutang 

dengan ekuitas dalam pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Sutrisno (2009:210) 

menjelaskan semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit 

dibanding dengan hutangnya. Menurut Houston (2004:70) skala pengukurannya 

adalah : 

Debt to Equity Ratio = 
             

     
 x 100% 

2.6 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba 

terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di 

atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan 

mengurangi semua beban (expenses) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus 

memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menghubungkan dan 

menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

yang dilakukan perusahaan. Rasio-rasio lain dapat memberikan petunjuk-petunjuk 

yang digunakan untuk menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan, tetapi 

rasio profitabilitas akan menunjukkan kombinasi dari efek likuiditas, manajemen 
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aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Rasio ini akan memberi jawaban akhir 

tentang efektivitas manajemen perusahaan. 

Dari rasio profitabilitas dapat diketahui bagaimana tingkat profitabilitas 

perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. 

Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan harus dalam keadaan yang 

menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak 

menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman 

dari kreditor maupun investasi dari pihak luar.  

Dilihat dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk 

menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang adalah dengan melihat 

sejauh mana profitabiltas perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana investasi 

yang dilakukan memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan 

pemegang saham.  

Salah satu bentuk rasio profitabilitas perusahaan adalah Return On 

Invesment (ROI) yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Menurut 

Susan Irawati (2005:63) : 

“Return on Invesment yaitu cara untuk mengukur seberapa banyak laba 

bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki 

perusahaan.” 

ROI digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivitas manajemen dalam 

menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi return yang 
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dihasilkan maka semakin baik. Menurut Susan Irawati (2005:63), mengukur 

besarnya ROI digunakan rumus sebagai berikut : 

ROI = 
   

             
 x 100% 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif 

dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, semakin 

tinggi ROI maka kinerja perusahaan semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, dan akan menjadikan 

perusahaan semakin diminati oleh investor. Hal ini akan meningkatkan harga 

saham perusahaan di pasar modal, dengan meningkatnya harga saham 

mencerminkan nilai perusahaan yang meningkat. 

2.7 Rasio Aktivitas  

Analisis aktivitas atau perputaran (turn over) ialah kemampuan 

manajemen mengoptimalkan harta untuk memperoleh pendapatan. Harta kecil 

yang mampu menghasilkan pendapatan yang besar, menandakan bahwa 

manajemen perusahaan efektif.  

Rasio aktivitas dirancang untuk mengetahui apakah jumlah total dari tiap-

tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, 

atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan saat ini dan 

proyeksinya. Jika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak aktiva, maka biaya 

modalnya akan menjadi terlalu tinggi, sehingga keuntungannya akan tertekan. Di 

sisi yang lain, jika aktiva terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan akan 

hlang.  
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Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan 

semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Kelebihan 

dana tersebut lebih baik ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Rasio 

aktivitas terdiri dari inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, 

dan total asset turnover. 

Total Asset Turnover (TATO) menggambarkan efektivitas penggunaan 

seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau berapa 

rupiah penjualan bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin 

baik. Penelitian ini menggunakan rasio TATO dalam mengukur aktivitas 

perusahaan, menurut Martono dan Harjito (2005:58) skala pengukurannya 

adalah: 

TATO = 
         

           
 x100% 

2.8 Rasio Penilaian 

Kinerja perusahaan dinilai oleh publik calon investor. Dasar penilaiannya 

adalah kinerja keuangan pada laba bersih (earning after tax). Makin tinggi laba 

bersih, makin tinggi harga sahamnya di pasar bursa tinggi dan sahamnya diminati 

oleh calon investor. Rasio penilaian menurut Mamduh M. Hanafi (2004:43) 

adalah rasio yang mengukur harga saham perusahaan, relatif terhadap nilai 

bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang 

investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 

terhadap rasio-rasio ini.   
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Salah satu indikator yang dapat mewakili perhitungan rasio penilain 

perusahaan adalah Devidend Payout Ratio (DPR). Devidend Payout Ratio (rasio 

pembayaran dividen) adalah rasio yang melihat pembagian pendapatan (earning) 

yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Devidend Payuout Ratio 

merupakan presentase dari laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai dividen tunai.  

Menghitung Devidend Payout Ratio dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus : 

Devidend Payout Ratio = 
                  

                 
 x 100% 

2.9 Review Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti – peneliti 

terdahulu mengenai pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on 

Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio di ringkas 

ke dalam tabel penelitian terdahulu pada tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Review Peneltian terdahulu 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Nor Apanadi 

(2012) 

Analaisis 

Pengaruh 

Current Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio, Total 

Asset Turnover, 

dan Return On 

Investment 

Terhadap 

Dividen Payout 

Ratio Pada 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

Current Ratio dan 

Total Asset Turnover 

berpengaruh 

terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

Sedangkan Debt to 

Equity Ratio dan 

Return On 

Investment tidak 

Persamaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel indpenden 

yaitu Current 

Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Total 

Asset Turnover, 

dan Return On 

Perbedaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah subjek 

dalam penelitian 

ini menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2008-
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Otomotif yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2009-

2011 

berpengaruh 

terhadap Dividend 

Payout Ratio. Secara 

simultan Current 

Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Total Asset 

Turnover dan Return 

On Investment 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Dividend Payout 

Ratio. 

Investment dan 

variabel dependen 

yaitu Dividen 

Payout Ratio. 

2012. Sedangkan 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan 

otomotif yang 

terdaftar di BEI 

periode 2009-

2011. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Vithoaruna 

Samarthagani 

(2013) 

Analaisis 

Pengaruh 

Current Ratio, 

Total Asset 

Turnover, 

Return On 

Asset, dan Debt 

to Equity Ratio 

Terhadap 

Dividen Payout 

Ratio Pada 

Perusahaan yang 

listed di BEI 

periode 2008-

2011 

 

 

  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Current Ratio dan 

Return On Asset 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Dividen 

Payout Ratio. 

Sedangkan variabel 

Total Asset Turnover 

dan Debt to Equity 

Ratio berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

Dividen Payout 

Ratio. Secara 

simultan Current 

Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On 

Asset, dan Debt to 

Equity Ratio 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Dividen Payout 

Ratio. 

Persamaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel indpenden 

yaitu Current 

Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Total 

Asset Turnover, 

dan variabel 

dependen yaitu 

Dividen Payout 

Ratio. 

Perbedaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah subjek 

dalam penelitian 

ini menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2008-

2012. Sedangkan 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan yang 

listed di BEI 

periode 2008-

2011. Selain itu 

juga pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel Return 

On Asset, 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel Return 

On Investment. 
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3. 

 

 

 

 

 

Fabio Putra 

Wijaya dan 

Atim Djazuli 

(2012) 

 

Pengaruh Return 

On Investment, 

Current Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio Terhadap 

Dividen Payout 

Ratio  

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2009-

2011 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

secara simultan 

Return On 

Investment, Current 

Ratio, dan Debt to 

Equity  

Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap 

Dividend Payout 

Ratio. Return On 

Investment dan  

Current Ratio secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

Dividend Payout 

Ratio,  

sedangkan Debt to 

Equity Ratio secara 

parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

Persamaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah sama-sama 

menggunakan 

variabel indpenden 

yaitu Current 

Ratio, Debt to 

Equity Ratio dan 

variabel dependen 

yaitu Dividen 

Payout Ratio. 

Perbedaan 

penelitian 

terdahalu dengan 

penelitian ini 

adalah subjek 

dalam penelitian 

ini menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2008-

2012. Sedangkan 

pada penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

subjek penelitian 

perusahaan yang 

listed di BEI 

periode 2008-

2011. Selain itu 

juga pada 

penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

variabel Total 

Asset Turnover, 

sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel tersebut. 

 

2.10 Hipotesis Penelitian  

2.10.1 Pengaruh Current Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio  

Current Ratio atau rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dengan menggunakan aktiva lancar. 

Keberadaan aktiva lancar dalam pembayaran dividen menjadi pertimbangan 
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penting. Ketersediaan uang kas merupakan hal mutlak dan mendesak yang harus 

disiapkan perusahaan dalam pembayaran dividen.  Ketersediaan uang kas ini bisa 

diperoleh melalui kas perusahaan, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan yang 

terdapat pada aktiva lancar. Uang kas juga dapat diperoleh melalui pinjaman atau 

hutang, sehingga semakin besar ketersediaan aktiva yang bisa diuangkan dalam 

waktu cepat maka dividen dapat segera dibayarkan. Keuntungan dalam jumlah 

besar yang diperoleh perusahaan  juga tidak harus menyebabkan rasio lancar 

menjadi tinggi, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan keuntungan tersebut 

telah digunakan dalam membayar kewajiban perusahaan. Bisa dikatakan bahwa 

semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam membayarkan dividen (Wijaya dan Djazuli, 2012) . 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan yang sangat penting 

dalam kebijakan dividen. Karena bagi perusahaan, dividen termasuk arus kas 

keluar, sehingga semakin besar posisi kas dan likuidasi perusahaan, secara 

keseluruhan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden juga semakin besar 

(Sartono, 2001).  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

Ho1 : Current Ratio tidak berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

Ha1  : Current Ratio berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

2.10.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio  

Debt to equity ratio adalah total hutang yang dimiliki perusahaan dibagi 

modal sendiri. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 



41 
 

mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total shareholder’s yang dimiliki 

perusahaan (Ang, 1997 :18).  

Semakin besar rasio ini menujukkan semakin besar pula tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar 

pula beban biaya hutang yang harus dibayar perusahaan. Semakin meningkat rasio 

maka hal tersebut berdampak pada menurunnya profit yang diperoleh perusahaan, 

karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman (Hardinugroho, 

2012). Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya 

laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang akan 

diterima, karena kewajiban tersebut lebih tinggi, maka kemampuan perusahaan 

untuk membagi dividen akan semakin rendah (Wijaya dan Djazuli, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

Ho2 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout 

Ratio 

Ha2  : Debt to Equity Ratio berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

2.10.3 Pengaruh Return On Investment Terhadap Dividen Payout Ratio  

Return on investment merupakan rasio keuangan yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang 

digunakan. Return on investment diukur dari profitabilitas atau laba bersih setelah 

pajak (earning after tax) terhadap total investasinya, yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam penggunaan investasi yang digunakan untuk 

operasional perusahaan dalam rangka menghasilkan profitabilitas perusahaan. 

Semakin besar return on investment menunjukkan kinerja perusahaan yang 
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semakin baik, karena tingkat kembali investasi (return) semakin besar. Hal 

tersebut akan berimbas kepada meningkatnya pembagian dividen ke para 

pemegang saham (Apanadi, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

Ho3 : Return On Investment tidak berpengaruh siginifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio 

Ha3 : Return On Investment berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout 

Ratio 

2.10.4 Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap Dividen Payout Ratio  

Total assets turnover disebut juga dengan perputaran total aset. Rasio ini 

melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi 

perputaran secara efektif. Rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan 

seluruh aktiva. TATO diukur dari jumlah penjualan terhadap total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak perputaran aktiva 

yang terjadi, apabila semakin besarnya aktivitas perusahaan maka keuntungan 

yang didapatkan akan bertambah, sehingga dividen yang didapatkan oleh investor 

juga akan lebih tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa TATO memiliki 

pengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (Apanadi, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

Ho4 : Total Asset Turnover tidak berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout 

Ratio 

Ha4 : Total Asset Turnover berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk secara simultan adalah: 
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Ho5 : Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Investment, dan Total Asset 

Turnover tidak berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

Ha5 : Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Investment, dan Total Asset 

Turnover berpengaruh siginifikan terhadap Dividen Payout Ratio 

 

 

 

 

 

 


