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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori   

2.1.1 Laporan Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian mengenai laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) adalah: 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, 
laporan posisi keuangan perusahaan (yang dapat disajikan dalam berbagai 
cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dari laporan 
lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan. Disamping itu, juga termasuk skedul informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan industri 
geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 
 
Menurut Munawir (2010 ), mengatakan bahwa :  

“ Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan perhitungan 
Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, di mana Neraca 
menunjukkan/menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) Rugi Laba 
memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya 
yang terjadi selama periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal 
menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 
perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikut-sertakan 
kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih 
lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan 
penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba 
kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya”. 
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Menurut Harahap (2004): 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

 

 Berdasarkan pengertian diatas, laporan keuangan merupakan suatu bentuk 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan. 

 Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Per 1 

April 2002 (2002) adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja 

dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan dalam 

rangka pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

 Menurut James O. Gill (2006), jika pembilang (angka di atas) lebih kecil dari 

pada penyebut maka hasil rasio akan berupa persentase. jika sebaliknya, jika 

pembilang (angka di atas) lebih besar dari pada penyebut maka hasilnya akan 

dinyatakan dalam ”kali”. 

 

2.1.2 Rasio Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan bisa memberikan 
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informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan 

apabila laporan keuangan tersebut dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis. Dalam 

menganalisis laporan keuangan perusahaan, alat analisis yang digunakan adalah 

analisis rasio laporan keuangan. Keown, dkk (2005), mengemukakan pendapatnya 

mengenai rasio keuangan sebagai berikut :  

”Financial ratio restarting the accounting data in relative terms to identify some of 

the financial strengths and weaknesses of a company.”  

 

2.1.2.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir  (2009), jenis-jenis rasio keuangan terdiri dari sebagai 

berikut: 

 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis dari rasio 

likuiditas antara lain: 

1) Rasio Lancar (Current ratio)  

Rasio Lancar (Current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditaggih secara keseluruhan. 
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2) Rasi Cepat (Quick Ratio)  

meupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

atau membayar kewajibaan atau hutang jangka pendeknya dengan aktiva 

lancer tanpa memperhitungkan nilai persediaan. 

3) Rasio Kas (Cash Ratio)  

merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas 

yang tersedia untung membayar hutang. 

4) Rasio Perputaran Kas 

Rasio Perputaran Kas merupakan rasio yang mengukur tingkat kecukupan 

modal kerja perushaan yan dibutuhkan untuk membayar tagihan dan 

membiayai penjualan. 

5) Inventory to Net Working capital, 

Inventory to Net Working capital merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah persedian yang ada dengan 

modal kerja persuahaan. 

b. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Jenis-jenis rasio solvabilitas 

antara lain: 
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1) Debt Ratio  

Debt Ratio merupakan rasio utang digunakan untuk membandingkan antara 

total utang dengan total aktiva. 

2) Debt to equity Ratio  

Debt to equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. 

3) Long Term Debt to Equity Ratio 

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. 

4) Times Interest Earned  

Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perollehan 

bunga. 

5) Fixed Charge Coverage 

Fixed Charge Coverage merupakan rasio yang dillakukan apabila perusahaan 

memperolleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak 

sewa (lease contract). 

c. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, penagihan 

piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalan 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis rasio aktivitas antara lain: 
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1) Perputaran Piutang  

Perputaran Piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa 

lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang 

ditanamkan dalam piutang ini akan beroutar dalam satu periode. 

2) Perputaran Persediaan  

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang ditanamkan dalam persedian ini berputar dalam suatu 

periode. 

3) Perputaran Modal Kerja 

Perputaran Modal Kerja merupakan rasio untuk mengukur atau menilai 

keefektifan modal kerja persuahaan dselama periode tertentu. 

4) Fixed Assets Turnover  

Fixed Assets Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali data yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu 

periode. 

5) Total Assets Turnover  

Total Assets Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa 

jumlah penjualan dari tiap rupiah aktiva. 
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Rasio profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menillai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Jenis-jenis rasio 

profitabilitas antara lain: 

6) Profit Margin on Sales  

Profit Margin on Sales merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. 

7) Return on Assets 

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

8) Return on Equity  

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. 

9) Laba Per Lembar Saham Biasa 

Laba Per Lembar Saham Biasa merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

 

Dari jenis rasio keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio dapat dihitung 

dari berbagai kombinasi atau pasangan angka. Dengan menggunakan pos-pos yang 

ada pada laporan keuangan, dapat disusun suatu daftar angka rasio yang panjang.  
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Berdasarkan jenis-jenis rasio keuangan diatas, terdapat dua rasio keuangan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: rasio likuiditas dan rasio profitabilitas 

 

2.1.3 Rasio Likuiditas 

2.1.3.1 Pengertian Likuiditas 

 merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Dalam sebuah perusahaan pengendalian likuiditas sangat penting, karena 

bertujuan menguji kecukupan dana perusahaan dalam membayar kewajiban yang 

harus segera dipenuhi. Selain itu likuiditas sangat diminati oleh kreditur, karena 

kreditur sangat tertarik menilai kemampuan perusahaan unutk membayar utang-utang 

yang segera dilunasi. Menurut  Suad Husnan dan Eny Pudjiastuti (2004) likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Berdasarkan pengertian likuiditas di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

merupakan pengukkuran kemampuan perushaan yang harus mampu dibayar atau 

memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo. 

2.2.1.2 Alat-alat Mengukur Likuiditas 

Likuiditas mempunyai beberapa alat untuk mengukur naik atau turunnya 

jumlah likuiditas di perusahaan. 

Menurut Benny Alexandri dan Linna Ismawati (2005) Mengukur likuiditas 

ada bermacam-macam yaitu: 
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1. Current Ratio 

Membandingkan total aktiva lancar dengan total hutang lancar, rumusnya: 

𝐶𝐶 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐴𝐴𝑇𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐴𝐿𝐿𝐴𝐿
𝑇𝑇𝑇𝐴𝑇 𝐻𝐻𝑇𝐴𝐿𝐻 𝑇𝐴𝐿𝐿𝐴𝐿

𝑥 100% 

Current Ratio yang rendah akan berakibat pada menurunnya harga pasar 

saham perusahaan bersangkutan, namun CR terlalu tinggi belum tentu baik karena 

pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan banyak dana perusahaan yang 

menganggur (aktivitas sedikit) yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan 

laba perusahaan (Sawir, 2005). standar indusrti current ratio adalah sebanyak 2 kali 

(Kasmir, 2009).  

2.1.4 Rasio Profitabilitas 

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas 

Rasio profitabilitas disebut juga rasio kinerja operasi. Menurut Van Horne 

(2005), “Rasio profitabilitas (profitability ratio) adalah rasio yang menghubungkan 

laba dari penjualan dan investasi”. Dari rasio profitablitas dapat diketahui bagaimana 

tingkat profitabilitas perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan tingkat 

profitabilitas yang tinggi untuk dapat melangsungkan hidupnya, sehingga perusahaan 

harus berada dalam posisi yang menguntungkan. Apabila perusahaan berada dalam 

posisi yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh pinjaman dari kreditur maupun investor.  
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2.1.4.2  Alat-alat Mengukur Profitabilitas 

dua jenis alat mengukur profitabilitas yang berhubungan dengan investasi, 

Van Horne (2005) yaitu: 

 

1. Return On Assets 

Return On assets (ROA) merupakan penilaian profitabillitas atas total assets, 

dengan cara membandingkan  laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva. Return 

On Assets menunjukan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik dari 

modal sendiri maupun modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu 

perusahaan dalam mengelola assets. Semakin tinggi tingkat Return On Assets makan 

akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya 

return on assets akan mempengaruhi minat investor.  

 

𝐶𝑅𝐴 =
𝐿𝐴𝐿𝐴 𝐵𝐵𝐿𝐵𝐴ℎ 𝑆𝐵𝑇𝐵𝑇𝐴ℎ 𝑃𝐴𝑃𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑇𝐴𝑇 𝐴𝐵𝐵𝐵𝑇𝐵
𝑥 100% 

 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya 

tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan semakin meningkat 
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harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal. Angka ROA dapat 

dikatakan baik apabila lebih besar dari 2% (Lestari dan Sugiharto, 2007). 

 

2. Return On Equity 

Return On Equity (ROE) Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan daya untuk 

menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. 

Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik modal semakin 

kuat, demikian sebaliknya. Return On Equity yang tinggi akan dapat mendorong 

penerimaan perusahaan atass peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang 

efektif. Hal ini akan mempengaruhi minat para investor untuk melakukan transaksi 

jual beli saham, sehingga akan meningkatkan volum penjualan saham perusahaan 

tersebut. 

 

𝐶𝑅𝑅 =
𝐿𝐴𝐿𝐴 𝐵𝐵𝐿𝐵𝐴ℎ 𝑆𝐵𝑇𝐵𝑇𝐴ℎ 𝑃𝐴𝑃𝐴𝐴

𝑇𝑇𝑇𝐴𝑇 𝑅𝐴𝐻𝐴𝑇𝐴𝐵
𝑥 100% 

   

 Semakin besar angka ROE memberikan indikasi bagi para pemegang saham 

bahwa tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Angka ROE dapat dikatakan 

baik apabila lebih besar dari 12% (Lestari dan Sugiharto, 2007). 
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2.1.5 Pasar Modal 

2.1.5.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal didefinisikan sebagai suatu situasi dimana penjual dan pembeli 

dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok 

komoditas, dan komoditas yang diperjualbelikan di sini adalah modal (Robbert Ang, 

1997).  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, 

ekuitas (saham), instrument derivative, maupun instrument lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal 

memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait 

lainnya (Kusumastuti, 2009). 

Pengertian pasar modal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 1 adalah: 

“Pasar modal adalah 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.” 
 

Bursa efek menurut UU no.8 pasal 1 butir 4 tentang pasar modal 

adalah: 

“Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan 
menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan 
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penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan 
memperdagangkan efek diantara mereka.” 

 

  Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan: 

1. Pasar modal bisa berupa pasar dalam pengertian abstrak ataupun dalam 

pengertian konkret. Dalam pengertian abstrak maka perdagangan surat 

berharga tidak harus terjadi pada suatu tempat tertentu. Sedangkan dalam 

pengertian konkret maka pasar modal adalah bursa efek. 

2. Komoditi yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga jangka panjang. 

3. Bursa efek merupakan pasar yang sangat terorganisir karena terdapat 

serangkaian peraturan yang mengikat pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 

1 adalah sebagai berikut : 

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek.” 

 
Menurut Gitman dan Joehnk (2005), pengertian pasar modal adalah: 

“Market in which long term securities with maturities greater than one 

year such as stocks, an bonds are bought and sold” 

 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pasar modal merupakan pasar tempat 

terjadinya transaksi jual-beli efek, sedangkan bursa efek adalah lembaga yang 
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menyelenggarakan atau menyediakan sistem guna terlaksananya transaksi yang 

terjadi di pasar modal. 

 

    

2.1.5.2 Jenis-jenis Pasar Modal 

  Pada dasarnya terdapat dua jenis pasar sekuritas yaitu pasar perdana dan 

pasar sekunder. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No.859/KMK/1987 pengertian pasar primer adalah : 

“Pasar primer adalah pasar dimana penawaran efek emiten kepada pemodal 

selama masa tertentu sebelum efek ini dicatatkan di bursa efek.” 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bappepam No.01 / RM / 1989 pengertian pasar 

sekunder adalah : 

“Pasar sekunder merupakan pasar dimana penawaran efek kepada publik 

dilakukan setelah melalui masa penawaran di pasar perdana dan telah 

dicatatkan pada bursa efek.” 

 

 Pendapat di atas memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan pasar 

primer adalah pasar dimana aktifitas penawaran dan permintaan atas surat berharga 

perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada investor baik 

atas nama perorangan atau lembaga. Penawaran umum saham perdana tersebut 
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dijamin oleh perusahaan penjamin sekuritas (underwriter). Pada pasar perdana ini 

pihak-pihak yang menerbitkan saham atau dinamakan emiten, terlibat langsung 

dalam perdagangan saham atau efek yang diterbitkan. 

 Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya berbagai 

surat berharga yang telah tercatat di bursa efek dan terjadinya jual beli antara para 

investor dengan perantara pialang. 

2.1.5.3 Peranan Pasar Modal 

Hampir semua negara didunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Pasar modal dalam suatu negara bisa 

berperan: Sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. (Jogiyanto 2003) 

a. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien 

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui 

pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di 

Pasar Modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang 

dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui 

Pasar Modal tersebut. 

b. Pasar Modal sebagai alternatif investasi 

Pasar Modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan 

keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.  
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c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik. 

Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya tidak 

hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran 

kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi 

lebih transparan. 

d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. 

Keikut sertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong 

perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien 

dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi good 

corporate governance serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. 

e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional. 

Dengan keberadaan Pasar Modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah 

memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional 

menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja 

yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 

 

2.1.5.4 Teori Investasi 

 Investasi merupakan suatu penundaan konsumsi sekarang yang dimasukkan 

ke dalam proses produksi yang efisien selama periode waktu yang terntentu yang 

hasilnya untuk konsumsi di masa mendatang (Jogiyanto, 2003). Menurut Sunariyah 
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(2004), Investasi sering diartikan sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau 

lebih lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman 

modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai 

kelebihan dana. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang 

akan datang (Sunariyah, 2004). 

 Investasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu: investasi dalam bentuk aktiva 

riil (real assets) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas 

(marketable securities atau financial assets). Investasi riil merupakan aktiva 

berwujud atau aset nyata seperti rumah, tanah, emas, dan mesin-mesin. Sedangkan 

investasi financial melibatkan surat-surat berharga, misalnya deposito, saham, 

ataupun obligasi yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai 

oleh suatu entitas (Eduardus Tandelin, 2001).  

Untuk menarik penjual dan pembeli untuk berpartisipasi, pasar modal harus 

bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat 

menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar modal 

dikatakan efisien jika dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan 

secara akurat. Jika pasar modal efisien, harga dari surat berharga juga mencerminkan 

penilaian dari investor terhadap prospek laba dimasa mendatang serta kualitas dari 

manajemennya (Eduardus Tandelin, 2001). 
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2.1.5.5 Investasi Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi sebab 

pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. 

Dengan berkembangnya pasar modal akan mendorong perekonomian sebuah negara. 

Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal (Sunariyah, 2004). 

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) 

kepada pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan menginvestasikan kelebihan 

dana yang mereka miliki, penyandang dana berharap akan memperoleh imbalan dari 

penyerahan dana tersebut. Bagi peminjam dana, tersedianya dana tersebut pada pasar 

modal memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan usaha tanpa harus 

menunggu dana yang mereka peroleh dari hasil operasi perusahaannya (Tendy dkk, 

2005). 

Dengan meningkatnya investasi, maka kapasitas produksi akan meningkat, 

yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta 

memperluas lapangan kerja. Sektor swasta menjadi lebih kompetitif dan pasar modal 

yang maju terutama bagian sekuritasnya memungkinkan individu, bagaimanapun 
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kecilnya kontribusi mereka, menikmati kemakmuran karena adanya sektor swasta 

yang kompetitif (Jusuf Anwar, 2005). 

Salah satu keunggulan utama yang dimiliki pasar modal dibanding dengan 

bank yaitu untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan 

jaminan atau agunan dan tidak perlu menyediakan dana setiap bulan untuk membayar 

bunga, tetapi membayar dividen kepada investor. Walaupun dalam suatu tahun 

tertentu merugi, maka perusahaan dapat untuk tidak melakukan pembayaran dividen 

dan jika sudah memperoleh laba perusahaan baru akan membayarkan dividennya 

sesuai dengan yang tercantum dalam prospektusnya. Itulah keunggulan yang 

dinikmati emiten, sedangkan bagi investor yang menginvestasikan dananya di pasar 

modal juga dapat memperoleh keuntungan yang tidak diberikan oleh bank, yaitu 

berupa pembayaran dividen yang bahkan mungkin untuk mampu melampui jumlah 

bunga yang diberikan bank atas investasi yang sama, sekalipun keuntungan ini juga 

sering disertai oleh resiko yang tidak kecil dan capital gain. Jika perusahaan sedang 

mengalami kerugian, seringkali investor tidak mendapat hak dividennya (Jusuf 

Anwar, 2005). 

Investasi selalu mengandung unsur risiko, karena perolehan yang diharapkan 

baru akan diterima pada masa yang kan datang, risiko itu juga timbul karena return 

yang diterima mungkin lebih besar atau lebih kecil dari dana yang diinvestasikan 

(Tendi dkk, 2005). 
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Menurut Tendy dkk (2005), dengan memiliki saham, investor sebagai pemilik 

saham dapat memiliki keuntungan berupa : 

 

1 Dividend Yield 

 Adalah bagian laba atau pendapatan yang ditetapkan oleh direksi dan 

disahkan oleh Rapat umum pemegang saham. Dividen, hanya jika perusahaan 

memiliki laba yang merupakan sumber dana bagi pembayaran dividen dan 

manajemen memilih membayar dividen daripada menahan seluruh laba. 

2 Capital Gain 

 Capital Gain merupakan selisih harga jual dengan harga beli saham. Jika 

pemilik menjual sahamnya dengan kurs yang lebih tinggi dan kurs waktu membeli, 

maka investor mengalami capital gain. Namun, apabila pemilik menjual sahamnya 

dengan kurs yang lebih rendah dari kurs waktu membeli, maka investor akan 

mengalami capital loss. 

 

2.1.5.6 Saham Sebagai Pilihan dalam Investasi 

Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan 
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tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Saham dapat diperjualbelikan pada bursa 

efek, yaitu tempat yang dipergunakan untuk memperdagangkan efek sesudah pasar 

perdana. Penerbitan surat berharga saham akan memberikan berbagai keuntungan 

bagi perusahaan perbankan (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Saham merupakan 

surat berharga yang paling popular dan dikenal luas di masyarakat. Ditinjau dari segi 

kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2006):  

1.  Saham biasa (common stock), yaitu saham yang menempatkan pemiliknya 

pada posisi paling junior dalam pembagian dividen dan hak atas harta 

kekayaan perusahaanapabila perusahaan tersebut dilikuidasi setelah 

perusahaan melunasi kewajiban hutangnya.  

2.  Saham preferen (preferred stock), yaitu 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.  

 

2.1.5.7 Harga Saham 

Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal. 

Harga saham di pasar modal terdiri atas tiga kategori, yaitu harga tertinggi (high 

price), harga terendah (low price) dan harga penutupan (close price). Harga tertinggi 

atau terendah merupakan harga yang paling tinggi atau paling rendah yang terjadi 
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pada satu hari bursa. Harga penutupan merupakan harga yang terjadi terakhir pada 

saat akhir jam bursa (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Berdasarkan ketiga kategori 

tersebut dapat dilihat bahwa perubahan harga saham yang terjadi, seperti masing-

masing investor sering mempunyai persepsi yang berbeda, sehingga kerapkali salah 

dalam mengambil keputusan investasi. Dampaknya investor sering tergesa-gesa 

untuk menjual sahamnya tanpa terlebih dahulu memperhitungkan apakah saham 

tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). 

Penilaian harga saham dapat dilakukan melalui pendekatan fundamental dan 

teknikal. Pendekatan fundamental dengan cara memperhatikan faktor-faktor 

fundamental dari setiap perusahaan yang telah tercatat di bursa. Sedangkan 

pendekatan teknikal dilakukan melalui metode permalaan dengan memperhatikan 

grafik kecenderungan harga saham (Tendi dkk, 2005). Penilaian kewajaran harga 

saham yang terbentuk di pasar modal oleh investor sering kali dilakukan melalui 

pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental berititik-tolak dari pemikiran 

bahwa harga saham yang wajar ditentukan oleh ekspektasi atas dividen, pertumbuhan 

keuntungan modal dan tingkat bunga diskon di masa depan. 

2.1.5.8 Konsep Return dalam Saham 

Return adalah laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan sebagai tarif 

presentase tahunan. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh oleh investor yang menanamkan dananya di pasar modal. Return saham ini 

dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di pasar modal.  
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Menurut Jogiyanto (2003), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return 

realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis dan digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan. 

Sedangkan return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja keuangan dan juga berguna 

sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. Dalam 

melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return 

yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang 

diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, sehingga 

dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko (Jogiyanto, 

2003).  

Return menggambarkan hasil yang diperoleh investor dari aktivitas investasi 

yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu, yang terdiri dari Capital Gain (loss) 

dan Yield (Jogiyanto, 2003). Capital gain (loss) merupakan selisih untung (rugi) dari 

harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Yield merupakan 

persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu 

investasi.  

Dalam penelitian ini return saham yang diperhitungkan adalah return saham 

yang berasal dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya dividend yield. Karena 
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pada dasarnya dividen yang dibagikan nilainya lebih kecil dibandingkan capital gain 

sehingga tidak terlalu berpengaruh jika tidak ikut diperhitungkan. Hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan Lintner (1962), Gordon (1963), dan Bhattacharya (1979) 

(dalam Yeye Susilowati, 2003) yang menjelaskan bahwa investor lebih menyukai 

capital gain. 

Oleh karena itu, konsep tingkat pengembalian (return) saham yang akan 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah realized return. Secara matematis formulasi 

realized return dapat dirumuskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2003):  

𝐶𝑇 =
𝑃(𝑇) − 𝑃(𝑇 − 1)

𝑃(𝑇 − 1)
 𝑥100% 

 

Dimana :  

Rt = Return Saham pada periode ke t  

P(t) = Harga Penutupan Saham pada periode ke t  

P(t-1) = Harga Penutupan Saham pada periode ke t-1 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan beberapa 

faktor fundamental yang dihubungkan dengan prediksi return saham. Hasil dari beberapa 

peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fachrul Reza (2010) yang meneliti di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004 hingga 2008 pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 

dimana variabel penelitian yaitu Return On Asset, Debt to Equity ratio dan Price to Book 

Value secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leon F (2011) yang meneliti di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007 hingga 2009 pada industri barang konsumsi dimana 

variabel ROA, NPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan variabel EPS, DER dan PBV berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan Melodi (Universitas Widyatama, 2010) mengenai 

current ratio, return on equity dan return on asset terhadap harga saham mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

Penelitian yang dilakukan Marlianti pada sektor industri komunikasi Earning 

Per Share dan Debt to Equity Ratio secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return Saham  

Penelitian yang dilakukan Rio Malintan pada sektor industri pertambangan 

mengenai current ratio, debt to equity ratio, price earning ratio, dan return on asset 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Savitri (Universitas Diponegoro, 

2012) mengenai Analisis Pengaruh return on assets, net profit margin, earning per 

share dan price earning ratio terhadap return Saham, untuk variabel Return On Asset 

tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran teoritis. 

Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh model gambar 2.1 sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
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2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa :  

”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 
biasanya disusun dalam kalimat pernyataan”.  
 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan pada 

bagian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

Ho1: CR berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap return saham. 

Ha1: CR Keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return 

saham. 

Ho2: ROA berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap return saham. 

Ha2: ROA Keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return 

saham. 

Ho3: ROE berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap return saham. 

Ha3: ROE Keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return 

saham. 

Ho4: Rasio Keuangan tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

return saham. 

H4: Rasio Keuangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap return 

saham. 

 


