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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar  modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal menyediakan berbagai alternatif bagi investor selain alternatif investasi 

lainnya seperti, menabung di Bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, 

dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor 

dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument 

keuangan jangka panjang seperti, obligasi, saham dan lainnya (Rusdin, 2006) 

 

 

   Efek     Dana 

 

     Dana          Efek 

 

 

Gambar 2.1 

Diagram Alir Dana dan Efek pada Pasar Modal 
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 Menurut Irham Fahmi (2013), pasar modal adalah tempat dimana berbagai 

pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan 

tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan 

dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.Sedangkan menurut Joel G. 

Siegel dan Jae K. Shim1) pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka 

panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut R.J. Shook2) pasar modal 

merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan hutang, 

diperdagangkan. 

Pasar modal menurut UU No.8 tahun 1995 adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang 

berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pasar modal juga mempunyai pengertian yang abstrak yang 

mempertemukan calon pemodal (investor) dengan emiten yang membutuhkan 

dana jangka panjang yang transferable (Suad Husnan, 1998). Produk yang 

diperdagangkan di pasar modal antara lain, saham, surat pengakuan hutang, surat 

berharga komersial, oligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek, setiap derivative dari efek, efek beragun 

asset, dan sertifikat penitipan efek Indonesia. Namun saham menjadi produk 

utama yang diperdagangkan di pasar modal, dan memang tujuan utama 

keberadaan pasar modal suatu negara memperdagangkan saham. Pasar modal di 

suatu negara telah dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk melihat maju 

mundurnya dinamika bisnis yang terjadi di negara tersebut, dan pemerintahan 

memiliki peran sentral dalam membentuk serta mendorong suatu pasar modal 
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yang menjadi pengharapan berbagai pihak, termasuk menciptakan elemen-elemen 

pendorong pembentukan pasar modal yang tumbuh berkembang sesuai 

pengharapan berbagai pihak. 

 Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument 

(www.idx.co.id).  

 

2.1.2 Peranan Pasar Modal di Indonesia 

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 instrument keuangan jangka panjang 

melalui pasar modal tersebut. 

http://www.idx.co.id/
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b. Pasar modal sebagai alternatif investasi, pasar modal memudahkan 

alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah 

resiko tertentu. 

c. Memungkinkan investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik. Perusahaan yang sehat dan berprospek 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 professional dan transparan. 

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong 

perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih professional, 

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.  
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2.2 Laporan Keuangan  

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian 

banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa 

yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara 

setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk 

berbagai tujuan. Tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada 

hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolngan, dan peringkasan transaksi 

dan peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian bersifat finansial, dalam cara yang 

tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasil-hasilnya. Laporan 

keuangan disusun untuk kepentingan manajemen dan pihak-pihak yang menaruh 

perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan 

(Jumingan:2006). 

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua 

aktivitas perusahaan serta merupakan gambaran bentuk kinerja manajemen dalam 

mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut PSAK Nomor 1 

Tahun 2009, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Oleh karena itu, suatu laporan keuangan perusahaan wajib menyajikan informasi 
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mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan 

dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik, serta arus kas. 

Laporan keuangan menurut Houston dan Brigham (1998) adalah laporan 

yang disampaikan setiap tahun oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya yang 

terdiri dari laporan keuangan utama serta opini manajemen atas operasi tahun lalu 

dan prospek di masa yang akan datang. 

 Pengertian mengenai laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2007) adalah : “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan”. 

Menurut Harahap (2007) pengertian laporan keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

Sedangkan menurut Kasmir (2012) laporan keuangan adalah : “Laporan 

yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada ini atau dalam suatu 

periode tertentu ”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir pencatatan, penggolongan, dan ringkasan yang dibuat oleh 

perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada jangka waktu atau periode tertentu. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 
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Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk 

kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai 

kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun 

guna memberikan informasi kepada berbagai pihak terdiri atas neraca, laporan 

laba rugi, laporan bagian laba yang ditahan atau laporan modal sendiri, dan 

laporan perubahan posisi keuangan atau Laporan sumber dan penggunaan dana 

(Jumingan:2006). 

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:1) 

sebagai berikut : “Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan”. 

Menurut Munawir (2014) jenis-jenis laporan keuangan antara lain : 

1. Neraca, laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari 

suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan rugi laba, suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, 

biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode 

tertentu. 

3. Laporan laba yang ditahan, timbul secara insidentil yang dapat 

diklasifikasikan tersendiri dalam laporan-laporan rugi-laba atau 

dicantumkan dalam “Laporan Laba Yang Ditahan” atau dalam 
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“Laporan Perubahan Modal”, tergantung pada konsep yang dianut 

perusahaan. 

Sedangkan menurut Harahap (2007) sebagai berikut : “Jenis-jenis laporan 

keuangan antara lain meliputi neraca, perhitungan laba-rugi, laporan sumber dan 

penggunaan dana, laporan arus kas, laporan harga pokok produksi, laporan laba 

ditahan, laporan perubahan modal, dan laporan kegiatan keuangan”. 

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan disusun untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara 

periodik. Laporan tersebut merupakan kombinasi dari fakta-fakta  yang dicatat, 

kesepakatan akuntansi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip serta konsep 

akuntansi yang lazim diterima umum yang mana dibutuhkan oleh berbagai pihak 

yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat 

ini, perkembangan historisnya dan bagaimana prospek bisnis perusahaan dimasa 

yang akan dating. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Untuk dapat membuat penafsiran terhadap suatu laporan keuangan, maka 

hendaknya dapat diyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar-benar dapat 

dipercaya dan memadai. Penganalisis ekstern harus berhati-hati untuk dapat 

memastikan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan suatu daftar yang 

otentik, objektif, dan terpercaya sehingga dapat membantu bagi pengambil 

keputusan. 
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 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, analisis keuangan adalah : “Analisis 

terhadap neraca dan laba rugi serta keterangan-keterangan yang dimuat dalam 

lampiran, untuk mengetahui gambaran tentang posisi keuangan dan 

perkembangan usaha perusahaan”. 

Menurut Soemarso (2006), analisis laporan keuangan adalah hubungan 

antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai 

makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (trend) suatu fenomena. 

Menurut Harahap (2007) analisis laporan keuangan adalah : “Menguraikan 

pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu 

dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Sedangkan menurut Jumingan (2006) analisa laporan keuangan meliputi 

penelaahan tentang hubungan dan kecendrungan atau tren untuk mengetahui 

apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan 

memuaskan atau tidak memuaskan. 

Dapat disimpulkan dari pengertian yang diuraikan diatas, bahwa analisis 

laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk menggambarkan atau 

menjelaskan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan yang mana dapat 

digunakan sebagai alat pendukung untuk pengambilan keputusan. 

 

2.3.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 
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 Analisa-analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan. 

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui 

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan 

dari beberapa periode untu satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan 

alat-alat pembanding lainnya. 

 Menurut  Munawir (2014), ada dua metode analisa yang digunakan oleh 

setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertical. 

1. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga 

akan diketahui perkembangannya. 

2. Analisa vertical adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan 

antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan 

tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil 

operasi pada saat itu saja. 

 Menurut Jumingan (2006) , metode dan teknik analisa laporan keuangan 

antara lain : 

1. Analisis internal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa 

mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu 

perusahaan. Analisis ini terutama dilakukan oleh menejemen dalam 
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mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam 

kondisi keuangan. 

2. Analisis eksternal, yaitu analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

bisa mendapatkan data yang terperinci mengenai suatu perusahaan. 

Analisis ini dilakukan oleh bank, kreditur, pemegang saham, calon 

pemegang saham, dan lain-lain. 

3. Analisis horizontal, yaitu analisis perkembangan data keuangan dan data 

operasi perusahaan dari tahun ke tahaun guna mengetahui kekuatan atau 

kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

4. Analisis vertical, yaitu analisis laporan keuangan yang terbatas hanya pada 

satu periode akuntansi, cntohnya berupa analisis rasio. 

Teknik analisa laporan keuangan menurut Munawir (2014) antara lain 

sebagai berikut : 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih dengan menunjukkan: 

a.  Data absolut atau jumlah-jumlah dalam  rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan dalam  jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam  prosentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam  presentase. 

e. Prosentase dari total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan perusahaan yang dinyatakan 

dalam prosetase (trend percentase analysis), adalah suatu metode atau 
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teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah meunjukkan tendensi tetap, naik bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkn dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas, adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisa Rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa Perubahan Laba Kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

periode yang lain perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisa Break Even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 



 

29 
 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa break even ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

 

Teknik analisis laporan keuangan menurut Harahap (2007) adalah sebagai 

berikut : 

1. Perbandingan laporan keuangan. 

2. Seri trend atau angka indeks 

3. Laporan keuangan (commond size), merupakan analisis struktur keuangan. 

4. Analisis rasio keuangan. 

5. Analisis khusus : ramalan kas, analisis perubahan posisi keuangan, laporan 

variasi gross margin analisis break even, analisis dupont. 

Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya adalah 

merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa 

laporan keuangan, dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi 

keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang 



 

30 
 

diperbandingkan, termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

jumlah rupiah, persentase serta trendnya. Rasio keuangan memberi cara bagi 

analis untuk membuat perbandingan yang berarti dari data keuangan perusahaan 

pada waktu yang berbeda, atau dengan perusahaan yang berbeda. 

Menurut Kasmir (2008), rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan 

ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. 

Menurut Jumingan (2006) pengertian analisis rasio keuangan adalah: 

“Angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya 

dalam laporan keuangan, hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana”. 

 Menurut Munawir (2014), ratio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka 

rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standard. 

 Menurut Harahap (2007), ratio keuangan angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan relevan dan signifikan. 
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 Rasio keuangan merupakan cara yang paling umum digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio menggambarkan hubungan yang 

sistematis antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Ada berbagai pendapat tentang kategori rasio berdasarkan tujuan 

penganalisis dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan laporan 

keuangannya. Menurut Hampton (1989), rasio keuangan dapat digolongkan 

menjadi tiga kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio 

kepemilikan. 

Menurut Houstan dan Brigham, rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, 

rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio 

valuasi. 

Menurut Riyanto (1995) mengklasifikasikan rasio keuangan menjadi rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. 

Menurut Robert Ang (1997), dari berbagai rasio keuangan terdapat 

beberapa rasio dan informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk 

memprediksi return saham. Rasio keuangan dikelompokkan dalam lima jenis 

yaitu: (1) rasio likuiditas, yaitu rasio yang menyatakan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek; (2) rasio aktivitas, 

menyatakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimikinya; 

(3) rasio profitabilitas, menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan; (4) rasio solvabilitas (leverage), menunjukkan 
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kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, dan (5) rasio 

pasar, menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis 

per saham. 

Sedangkan menurut Rusdin (2006), analisis rasio keuangan yang sering 

digunakan dipasar modal adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar. 

 

1. Rasio likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan membayar 

kewajiban jangka pendek yang meliputi : 

a. Current Ratio, menunjukkan kemampuan aktiva lancer yang dimiliki 

emiten dalam membayar kewajiban jangka pendek, semakin tinggi rasio 

semakin baik. Current ratio ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Rusdin,2006) : 

          

          

         

b. Quick Ratio, menunjukkan kemampuan aktiva yang paling lancar yang 

dimiliki emiten dalam membayar kewajiban jangka pendek semakin 

tinggi rasio semakin baik. Quick ratio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

Current Ratio =       Aktiva Lancar 

        Kewajiban Lancar 

Quick Ratio =        Aktiva Lancar - Persediaan 

             Kewajiban Lancar 
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c. Net Working Capital, menunjukkan secara ekstrim apakah suatu 

perusahaan mengalami kesulitan likuiditas keuangan atau tidak. Jika net 

working capital nilainya negatif, maka perusahaan mengalami kesulitan 

likuiditas. Net working capital dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Rusdin,2006) : 

 

 

 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menunjukkan kemampuan serta efisiensi perputaran (turn 

over) dari aktiva-aktiva tersebut.Rasio aktivitas juga disebut Asset Activity atau 

Turnover Rations. Rasio aktivitas dibagi menjadi enam jenis yaitu : 

a. Total Asset Turnover, yaitu untuk mengukur seberapa baiknya 

efisiensinya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang 

kegiatan penjualan. Total asset turnover ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Rusdin,2006) : 

 

 

b. Total Fixed Asset Turnover, yaitu untuk digunakan tingkat efisiensi 

pemanfaatan seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang 

kegiatan penjualan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Rusdin,2006) : 

 

Net working capital  = Current Asset – Current Likuiditas

       

  

Total Asset Turnover  =        Net Sales  

                          Average Total Asset 

       

Total  Fixed Asset Turnover  =   Net Sales  

    Average Net Fixed Asset
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c. Accounts Receivable Turnover, untuk mengukur seberapa cepat piutang  

dagang dagang dapat ditagih sehingga berubah menjadi kas, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Rusdin, 2006) : 

 

 

 

d. Inventory Turnover, yaitu untuk mengukur kecepatan perputaran 

persediaan menjadi kas. Semakin cepat investory terjual, semakin cepat 

investasi perusahaan berubah dari persediaan menjadi uang kas 

(Rusdin,2006). 

 

 

 

e. Everage Collection Period, yaitu untuk mengukur efisiensi pengelolaan 

piutang dagang yang menunjukkan umur tagihan rata-rata piutang 

dagang selama setahun (Rusdin,2006). 

f. Days Sales In Inventory, yaitu untuk mengukur kinerja dan efisiensi 

pengelolaan yang menunjukkan lamanya rata-rata persediaan dalam 

setahun yang berubah menjadi kas (Rusdin, 2006). 

 

3. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini dibagi menjadi enam jenis antara lain : 

Accounts Receivable Turnover  = Net Sales  

         Average  Account Receivable 

      

Inventory Turnover   =   COGS  

                   Average  Inventory 
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a. Gross Profit Margin, yaitu untuk mengukur tingkat kembalian kotor 

terhadap penjualan bersihnya (Rusdin,2006). 

 

  

 

b. Net Profit Margin, yaitu untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan 

bersih terhadap penjualan bersihnya (Rusdin,2006).   

    

 

c. Operating Return On Assets (OPROA), yaitu mengukur tingkat 

kembalian dari keuntungan operasional perusahaan terhadap seluruh 

asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasional 

(Rusdin,2006). 

 

 

 

d. Return On Assets (ROA) atau Return On Investment (ROI), yaitu 

untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

(Rusdin,2006). 

 

 

 

Gross Profit Margin   =      Gross Profit 

         Net Sales 

 

Net  Profit Margin  =  Net Income After Tax 

   Net Sales 

 

OPROA     =      Operating Income 

  Average Total Asset 

 

ROA     =      Net Income After Tax 

  Average Total Asset 
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e. Return On Equity (ROE), yaitu untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Rusdin,2006). 

 

 

 

Dimana : 

    ROE  = Return On Equity 

 NIAT  = Net Income After Tax 

 DP  = Preferred Dividen 

 ASE  = Average Shareholder’s Equity 

 

4. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, 

meliputi : 

a. Debt Ratio, yaitu untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) 

terhadap total asset yang dimiliki perusahaan (Rusdin, 2006). 

 

 

b. Debt to Equity Ratio, yaitu menunjukkan struktur permodalan emiten 

jika dibandingkan dengan kewajiban, semakin tinggi rasio semakin baik. 

DER ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Rusdin, 2006): 

 

ROE     =      NIAT – (Dp) 

                ASE 

 

Debt Ratio     =      Total Debt 

      Total Asset 
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c. Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu pada dasarnyarasio itu sama 

dengan rasio sebelumnya, hanya saja rasio itu lebih menekankan pada 

kewajiban jangka panjang. Long term debt to equity ratio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Rusdin,2006): 

 

 

 

d. Long Term Debt to Capitalization Ratio, yaitu untuk membandingkan 

antara kewajiban jangka panjang dengan kewajiban jangka panjang dan 

Shareholder’s equity (Rusdin,2006).      

 

 

Dimana : 

LTDCR = Long Term Debt to Capitalization Ratio 

LTD  = Long Term Debt 

TSE  = Total Sharehlder’s 

e.  Times Interest Earned, menunjukkan kemampuan dari hasil keuntungan 

usaha untuk memenuhi beban bunga yang harus dibayar(Rusdin, 2006). 

 

 

Debt to Equity Ratio     =      Total Hutang 

          Total Equities 

Long Term Debt to Equity Ratio    =     Hutang Jangka Panjang 

       Total Equitas 

LTDCR    =    LTD 

           LTD + TSE

  

TIE    =    EBIT 

     AIE 
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Dimana : 

TIE = Times Interest Earned 

EBIT = Earning Before Interest Tax 

AIE = Annual Interest Expence 

f. Cash Flow Interest Coverage, mengukur kemampuan arus kas perusahaan 

yang berasal dari kegiatan operasi didalam membayar beban bunga dan 

berupa uang kas (Rusdin,2006). 

 

 

 

 Dimana : 

 CFI = Cash Flow Interest Coverage 

 NCOA = Net Cash Provided by Operating Activities 

g. Cash Flow Net Income, yaitu mengukur korelasi antara arus kas dengan 

operasional perusahaan dengan pendapatan bersihnya sesudah pajak 

(NIAT). Makin besar korelasinya berarti semakin besar rasionya makin 

baik (Rusdin,2006) 

h. Cash Return on Sales Ratio, yaitu mengukur arus kas dari aktivitas 

operasi (NCOA) dalam hubungannya dengan penjualan bersih (Net 

Sales), rasio ini mengukur tingkat pengembalian bentuk kas yang 

diperoleh terhadap penjualan bersih. Net sales berasal dari laporan laba-

rugi (Rusdin,2006). 

CFI    =   NCOA + Interes Paid + Income Taxes Paid 

   Interes Paid 
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5. Rasio Pasar 

Rasio pasar yaitu rasio yang menunjukkan informasi penting dalam basis 

persahaman. Rasio ini menggambarkan kinerja saham yang meliputi : 

a. Devidend Yield (DY), untuk mengukur jumlah deviden persaham relatif 

terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase 

(Rusdin,2006). 

 

 

 

b. Devidend Per Share (DPS), merupakan total deviden yang dibagikan 

pada tahun buku sebelumnya, baik devidendinterim, devidend final 

maupun devidend saham (Rusdin, 2006).     

          

          

c. Earning Per Share (EPS), menggambarkan jumlah laba bersih setelah 

pajak pada satu tahun buku yang dihasilkan untuk setiap lembar saham. 

Earning per share dapat dirumuskan sebagai berikut (Rusdin, 2006).:  

 

 

 

Cash Return on Sales Ratio=        NCOA 

     Net Sales 

DY =     Devidend per Share 

  Market Price 

   

Devidend Per Share=           Devidend 

   Total Outstanding Share 

Earning Per Share =            Laba Bersih 

            Jumlah saham yang beredar 
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d. Devidend Payout Ratio (DPR), perbandingan antara DPS dengan EPS, 

jadi perspektif yang dilihat adalah pertumbuhan DPS terhadap 

pertumbuhan EPS (Rusdin, 2006).. 

e. Price Earning Ratio (PER), menunjukkan operasi pasar terhadap 

kemampuan emiten, dalam menghasilkan laba, semakin kecil rasio, 

semakin bagus. PER ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Rusdin, 

2006). : 

 

 

f. Book Value Per Share (BVS), yaitu untuk mengukur nilai 

Shareholder’sequity atas setiap saham. BVS adalah nilai buku per saham 

(Rusdin, 2006). 

 

 

Dari rasio-rasio tersebut, yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1) Current Ratio (CR) 

CR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancer yang 

dimiliki emiten dalam membayar kewajiban jangka pendek, semakin tinggi 

rasio semakin baik.Current ratio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Drs. 

Rusdin : 2006) : 

 

 

Price Earning Ratio  =           Harga Saham 

                       Earning Per share 

P / BV   =  Ps/ BVS 

Current Ratio =          Aktiva Lancar 

          Kewajiban Lancar 
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Menurut Kasmir (2008), rasio lancar (current ratio) merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaandalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yangsegera jatuh tempo pada saat ditagih. Rumus untuk 

mencari rasio lancar atau current ratio dapat digunakan sebagai berikut 

(Kasmir, 2008:135) : 

 

  

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila 

hasil pangukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang 

baik.Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. 

Untuk mengatakan suatu kondisi peusahaan baik atau tidaknya, ada suatu 

standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industry untuk usaha 

sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan parusahaan 

sebelumnya (Kasmir,2008). 

2) Return On Equity (ROE), yaitu untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

 

 

Dimana : 

    ROE  = Return On Equity 

 NIAT  = Net Income After Tax 

Current Ratio =       Aktiva Lancar 

       Utang  Lancar 

ROE     =      NIAT – (Dp) 

               ASE 
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 DP  = Preferred Dividen 

 ASE  = Average Shareholder’s Equity 

3) Debt to Equity Ratio (DER) 

DER menunjukkan struktur permodalan emiten jika dibandingkan 

dengan kewajiban, semakin tinggi rasio semakin baik. DER ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Rusdin:2006): 

       

 

 

Menurut Kasmir (2008), Debt to Equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total modal dengan total 

aktiva. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan sebagai 

berikut (Kasmir, 2008:156). 

 Total Kewajiban jangka panjang 

Debt to Equity Ratio = 

Total Ekuitas 

Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin 

banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan 

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mempu menutupi utang-

utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula sebaliknya, 

apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai oleh utang 

(Kasmir:2008). Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio 

perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri sejenis. 

Debt to Equity Ratio     =     Total Hutang 

          Total Equities 
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4) Price to Book Value (PBV) atau Market to Book Value (MBV) 

PBV atau MBV adalah perhitungan atau perbandingan antara market 

value dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV ini, investor dapat 

mengetahui langsung sudah berapa kali  market value suatu saham dihargai 

dari book valuenya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi 

pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak 

langsung rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham 

(Tryfino, 2009). Selain itu, rasio ini meyatakan perusahaan yang dianggap 

baik oleh investor dijual dengan MBV yang tinggi. Semakin tinggi MBV 

nya maka semakin tinggi pula penilaian investor terhadap perusahaan 

(Bringham dan Houstan, 1998). 

2.5 Return Saham 

Return adalah tingkat kembalian yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 

investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati 

dari suatu investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan melakukan investasi. 

Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai 

tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return baik langsung 

maupun tidak langsung  (Robert Ang, 1997). 

Komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income(pendapatan 

lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Currentincome merupakan 

keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yangbersifat periodik seperti 

pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, devidendan sebagainya.Sedangkan 
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pendapatan lancar adalah keuntungan yangditerima biasanya dalam bentuk kas 

atau setara kas, sehingga dapat diuangkansecara cepat, seperti bunga atau jasa giro 

dan deviden tunai.Deviden merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah 

pajak dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang besarnya 

diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Deviden yang 

dibayarkan dapat berupa deviden tunai (cash devidend) dan deviden saham (stock 

devidend).Deviden tunai merupakan deviden yang diayarkan dalam bentuk uang 

tunai, sedangkan deviden saham merupakan deviden yang dibayarkan dalam 

bentu saham dengan porsi tertentu. Nilai suatu deviden tunai sesuai dengan nilai 

tunai yang dibayarkan, sedangkan nilai dari deviden saham dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Robert Ang, 1997): 

         Harga wajar deviden saham 

Nilai suatu deviden saham per lembar =  

            Rasio deviden saham 

Sedangkan besarnya pendapatan deviden (devidend yield-DY) dihitung 

dari rasio antara deviden per lembar saham (DPS) terhadap harga per lembar 

saham (Ps) yang dapat diformulasikan sebagai berikut (Robert Ang, 1997) : 

            Deviden per lembar saham 

Pendapatan deviden   =       x 100% 

            Harga saham per lembar 

Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang 

diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari 

suatu instrumen investasi. Capital gain dapat tergantung dari harga pasar 
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instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus diperdagangkan 

di pasar. Dengan adanya perdagangan maka akan timbul perubahan nilai suatu 

instrumen investasi yang memberikan capital gain. Besarnya capital gain 

dilakukan dengan analisis return historis yang terjadipada periode sebelumnya, 

sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian yang diinginkan. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang berupa return 

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

merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan 

dipergunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini 

juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan 

risiko di masa datang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh investor di masa mendatang yang dihitung dengan mengalikan masing-

masing hasil masa depan (outcome) dengan probabilitas kejadiannya dan 

menjumlahkannya (Jogiyanto, 2003). Return realisasi dihitung dengan 

menggunakan return total (total return), relatif return (return relative), kumulatif 

return (return cumulative),dan return disesuaikan (adjusted return). Return total 

merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu 

yang terdiri dari capital gain (loss) dan yield. 

Capital gain (loss) merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi 

sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.Yield merupakan presentasi 

penerimaan kas periodik terhadap haga investasi periode tertentu dari suatu 

investasi. Relatif return merupakan return total ditambah dengan nilai 1. 

Kumulatif return merupakan akumulasi dari semua total return yang ditunjukkan 
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dengan indeks kemakmuran kumulatif. Return yang disesuaikan merupakan 

return yang diukur berdasarkan nilai uang yang disesuaikan dengan tingkat daya 

beli yang tercermin dalam tingkat inflasi, sehingga return disesuaikan (adjusted 

return) juga disebut sebagai return riil (real return). 

Penelitian ini menggunakan konsep return realisasi atau actual return 

(capital gain) yang merupakan selisih antara harga saham periode sekarang 

dengan harga saham periode sebelumnya. Dari konsep tersebut maka perhitungan 

actual return dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut (Jogiyanto, 

2003):          Pt – (Pt -1) 

Actual Return  =  

                                  Pt -1  

Dimana, 

Pt = Harga saham individual (dalam hal ini indeks saham individual) pada 

periode t 

Pt-1 = Harga (indeks) saham individual pada periode sebelumnya (t-1). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Variabel Hasil 

1. I Komang 

Arta 

Wibawa 

Pande dan  

Luh 

Komang 

Sudjarni 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Terhadap 

Return 

Saham 

Perusahaan 

current ratio, 

debt to equity 

ratio, return 

on equity, 

market to 

book value, 

dan Return 

Kinerja keuangan yang 

diukur dari aspek likuiditas 

(current ratio), solvabilitas 

(debt to equity ratio), 

profitabilitas (return on 

equity), dan penilaian pasar 

(market to book value) secara 
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(2012) Sektor Food 

and 

Beverages di 

BEI 

 

Saham simultan menunjukkan 

signifikansi pengaruh 

terhadap return saham 

perusahaan food and 

beverages di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007 

hingga 2011.  

 

 

Kinerja keuangan yang 

diukur dari aspek likuiditas 

(current ratio), solvabilitas 

(debt to equity ratio), 

profitabilitas (return on 

equity), dan penilaian pasar 

(market to book value) secara 

parsial hanya variabel debt to 

equity ratio (DER) yang 

menujukkan signifikansi 

pengaruh terhadap return 

saham perusahaan food and 

beverages di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007 

hingga 2011.  

 

2.  Raden Mas 

Gian 

Ismoyo 

Kusumo 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Return 

Saham Pada 

Perusahaan 

Non Bank  

Current Ratio, 

Return On 

Asset, Debt to 

Equity Ratio, 

Total Asset 

Turnover, dan 

Return Saham 

1. Variabel ROA diperoleh 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

return saham. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi di atas 0,05.  

2. Variabel DER diperoleh 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

return saham. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi di atas 0,05.  

3. Variabel CR tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi di atas 0,05.  

4. Variabel TAT diperoleh 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return 
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saham. Perusahaan dengan 

TAT yang lebih besar 

cenderung memiliki return 

saham yang lebih besar.  

 

3. Hendrayani 

dan 

Emrinaldi 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Return 

Saham Pada 

Perusahaan 

Jasa 

Kontruksi Di 

BEI 

 

Current 

Ratio, Long 

Term Debt to 

Asset, Net 

Profit 

Margin, 

Return On 

Asset, 

Inventory 

Turnover, 

Earning Per 

Share, Price 

Earning 

Ratio, dan 

Total Aktiva 

a) Variabel Current Ratio 

(CR) dalam penelitian 

ini berpengaruh terhadap 

return saham. 

b) Variabel Long Term Debt 

Total Assetstidak 

berpengaruh terhadap return 

saham. 

c) Variabel NPM 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

d)Variabel Return On Assets 

(ROA) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

e) Variabel Inventory Turn 

Over (ITO) memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap return 

saham. 

f) Variabel Earning Per 

Share (EPS) dalam 

penelitian ini memiliki 

pengaruh yang signifikan 

dan positif atau searah 

terhadap return saham. 

g) Variabel Price Earning 

Ratio (PER) tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif 

atau searah terhadap return 

saham. 

h) Variabel total aktiva tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif 

atau searah terhadap 

return saham. 
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4. Yeye 

Susilowati 

dan Tri 

Turyanto 

(2011) 

 

Reaksi 

Signal Rasio 

Profitabilitas 

dan Rasio 

Solvabilitas 

Terhadap 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Profitability 

And 

Solvability 

Ratio 

Reaction 

Signal 

Toward 

Stock Return 

Comapany 

 

Earning Per 

Share, Net 

Profit 

Margin, 

Return On 

Asset, Return 

On Equity, 

Debt to 

Equity Ratio, 

dan Return 

Saham 

a. EPS tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

b. NPM tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

c. ROA tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan 

return saham. 

d. ROE tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

e.DER mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) dengan Return Saham. 

CR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang 

dimiliki emiten dalam membayar kewajiban jangka pendek, semakin tinggi rasio 

semakin baik (Rusdin:2006). Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar 

rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. 
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Namun, apabila hasil pangukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan 

sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. 

Semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya berarti 

semakin kecil resiko likuidasi yang dialami perusahaan dengan kata lain semakin 

kecil resiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham perushaan. Sangat 

penting bagi para investor untuk mengetahui nilai CR, walaupun nilai CR hanya 

bersifat sementara atau jangka pendek. Investor akan menganggap perusahaan 

beroperasi dengan baik dan menutupi kewajiban jangka pendeknya sehingga 

ketika CR meningkat maka nilai return saham juga akan mengalami peningkatan. 

Curent ratio dipengaruhi oleh aktiva lancar dan kewajiban lancar, 

bagaimana cara meningkatkan nilai CR ? apabila dihubungkan dengan teori , cara 

meningkatkan CR adalah dengan meningkatkan aktiva lancar. Menurut Munawir 

(2014), kelompok aktiva lancar adalah kas, investasi, piutang wesel, piutang 

dagang, persediaan, piutang penghasilan dan persekot. Perusahaan harus 

memperhatikan akun kas agar dapat digunakan dengan baik, karena 

pendistribusian kas yang tidak tepat akan mempengaruhi jumlah aktiva lancar, 

akun investasi menurut Munawir (2014) memiliki pengaruh terhadap jumlah 

aktiva lancar, karena investasi jangka pendek yang terdapat di aktiva lancar 

bersifat sementara dengan maksud untuk memanfaatkan kas yang sementara 

belum digunakan, investasi jangka pendek harus dipertimbangkan dengan baik 

karena harus bisa diuangkan dengan mudah dan cepat. Akun ketiga yang 

mempengaruhi aktiva lancar adalah piutang dagang, hal ini perlu diperhatikan 

karena mungkin saja saldo piutang yang besar akan sulit untuk ditagih. Contoh, 
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jumlah persediaan yang reltif tinggi dibandingkan tingkat taksiran penjualan yang 

akan dating sehingga tingkat perputaran persediaan akan rendah dan menunjukkan 

over investment dalam persediaan sehingga saldo piutang yang besar yang 

mungkin sukit ditagih. 

Akun-akun yang terdapat di aktiva lancar harus sangat diperhatikan karenga 

akan berpengaruh terhadap jumlah aktiva lancar, selain itu kewajiban lancar juga 

harus diperhatikan karena apabila aktiva lancar tinggi dan kewajiban lancar juga 

tinggi akan menghasilkan CR yang rendah, kewajiban lancar merupakan 

kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun, perusahaan harus 

meminimalisir kewajiban lancarnya. Menurut Riyanto (2001), CR dapat dinaikkan 

dengan utang lancar tertentu, diusahakan dengan menaikkan aktiva lancar, CR 

dapat dinaikkan dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan mengurangi jumlah 

utang lancar dan dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama mengurangi 

aktiva lancar . Sehingga kenaikan pada  current ratio akan berpengaruh pula pada 

kenaikan nilai return saham. 

 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dengan Return Saham 

DER menunjukkan struktur permodalan emiten jika dibandingkan dengan 

kewajiban, semakin tinggi rasio semakin baik (Rusdin:2006). Apabila rasionya 

tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan 

perusahaan tidak mempu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 
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dimilikinya. Demikian pula sebaliknya, apabila rasio rendah, semakin kecil 

perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir:2008).  

Selain itu Menurut Robbert Ang (1997) Semakin tinggi rasio DER 

menunjukkan tingkat pengembalian yang semakin kecil. Resiko yang ditanggung 

oleh investor akan semakin tinggi karena tingkat hutang yang tinggi berarti beban 

bungan yang semakin tinggi yang akan mengurangi resiko, dan berakibat 

menurunkan return saham. 

 

Rasio DER sangat dipengaruhi oleh total hutang, karena DER 

menggambarkan resiko yang akan ditanggung oleh investor, semakin tinggi total 

hutang dibandingkan dengan total ekuitasnya maka akan semakin tinggi resiko 

yang akan ditanggung pemodal, sehingga permintaan akan saham akan menurun 

dan penurunan return saham akan sulit untuk dihindari karena rasio ini akan 

berdampak langsung kepada pemodalnya. Cara pertama meminimalisir  keadaan 

tersebut adalah dengan cara menambahkan aktiva tanpa menambah hutang, cara 

kedua mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva, dari cara di tersebut secara 

tidak langsung mengharuskan adanya tambahan modal sendiri sehingga, total 

hutang apabila dibandingkan dengan total ekuitas tidak akan tinggi dan akan 

semakin kecil perusahaan dibiayai oleh hutang berdampak pula pada resiko yang 

semakin kecil. 

 

3. Pengaruh Return On Equity (ROE) dengan Return Saham 

Return on equity merupakan: “Analisis ROE berguna bagi investor karena 

dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat keuntungan yan diperoleh dari 

operasi perusahaan dibandingkan dengan investasi yang dilakukanoleh 

penanaman modal. ROE merupakan rasio yang sangat diminati oleh para investor, 
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karena ROE merupakan indikator mengenai laba bagi para pemegang saham, 

karena semakin tinggi ROE maka semakin baik produktivitas aset dalam 

memperoleh laba, dan tingkat pengembalian akan semakin besar. Sehingga akan 

berdampak pada harga saham perusahaan tersebut (Suad Husnan, 2004).   

ROE adalah suatu perhitungan yang sangat penting pada suatu perusahaan 

yang memperlihatkan suatu ROE yang tinggi dan konsisten yang 

mengindikasikan: Perusahaan mempunyai suatu keunggulan yang tahan lama 

dalam persaingan dan investasi anda di dalam bentuk modal para pemegang 

saham akan tumbuh pada suatu tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi, 

sehingga akan mengarahkan kepada suatu harga saham yang tinggi di masa depan 

(Irham Fahmi, 2012). 

ROE mengindikatorkan laba bagi pemodal, karena ROE yang tinggi akan 

menunjukkan produktivitas asset dalam memperoleh laba, dan tingkat kembalian 

akan semakin besar, dengan laba yang besar maka akan mempengaruhi harga 

saham dan secara otomatis akan berpengaruh pula pada naiknya return saham 

perusahaan. ROE dihitung dengan cara laba usaha setelah dikurangi modal asing 

dan income tax (Bambang Riyanto, 1995). Cara meningkatkan ROE juga bisa 

dilakukan dengan peningkatan profit margin dan menaikkan turnover of operating 

asset, cara meningkatkan profit margin yaitu menambah biaya usaha sampai 

tingkat tertentu diusahakan tercapainya tambahan penjualan yang lebih besar dari 

pada tambahan operating expense, cara kedua dengan mengurangi pendapatan 

dari penjualan sampai tingkat tertentu atau mengurangi usaha relative lebih besar 

dari berkurangnya pendapatan penjualan. Untuk menaikkan turnover of operating 
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asset, yaitu dengan menambah modal sendiri dan dengan mengurangi penjualan 

sampai tingkat tertentu. ROE bisa pula dihitung dengan Du pont yang 

memungkinkan manajemen melihat faktor pemicu ROE serta hubungan dengan 

profit margin, perputaran total aktiva, dan rasio hutang (Riyanto, 2001). 

Dari cara di atas dapat diketahui faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

yaitu penjualan, biaya operasi total aktiva dan total hutang. 

 

4. Pengaruh Price to Book Value (PBV) atau MBV dengan Return Saham 

PBV atau MBV adalah perhitungan atau perbandingan antara market value 

dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV ini, investor dapat 

mengetahui langsung sudah berapa kali  market value suatu saham dihargai dari 

book valuenya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga 

suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio PBV ini 

juga memberikan pengaruh terhadap harga saham (Tryfino, 2009). Selain itu, 

rasio ini meyatakan perusahaan yang dianggap baik oleh investor dijual dengan 

MBV yang tinggi. Semakin tinggi MBV nya maka semakin tinggi pula penilaian 

investor terhadap perusahaan (Bringham dan Houstan, 1998). Dari pengertian 

tersebut maka apabila harga saham menjadi mahal dipasaran sehingga berdampak 

pada peningkatan return saham pula. 

Rasio ini merupakan rasio yang berfokus pada laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan dimana rasio ini menilai tingkat ekuitas perusahaan. PBV dihasilkan 

dari perbandingan harga saham dengan nilai bukunya, nilai buku dihasilkan dari  

ekuitas dibagi rata-rata jumlah saham yang bereda. Semakin tinggi nilai PBV 



 

55 
 

maka semakin tinggi penilaian investor terhadap perusahaan, sehingga permintaan 

akan semakin meningkat dan berpengaruh terhadap harga saham serta return yang 

dihasilkan. Harga saham dipasar akan mencerminkan harga ekspektasi dari 

investor, harga saham juga bisa rendah dari nilai bukunya hal tersebut terjadi 

karena harga yang berubah setiap saat dipasaran yang dipengaruhi oleh faktor 

likuiditas, saham dipasaran, jumlah floating share, laba, kebijakan hutang, dan 

lain-lain. Oleh sebab itu, agar harga saham tetap stabil dan tinggi perusahaan 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dipasaran 

dengan meningkatkan kinerja , laba, serta faktor likuiditas, kebijakan dan lain-

lain. 

Penelitian mengenai return saham telah banyak dilakukan mengingat 

pentingnya faktor fundamental dalam mempengaruhi nilai return saham. Namun 

berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan pengaruh faktor-faktor 

fundamental dengan return saham masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan bagaimana 

pengaruh keempat faktor fundamental tersebut (CR, DER, ROE, PBV/MBV) 

terhadap return saham terutama pada sektor telekomunikasi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

       

          

           

           

         

Current Ratio (CR) 

(X1) 

Return Saham 

(Y) 

Price to Book Value (PBV) 

atau MBV 

(X4) 

Return On Equity (ROE) 

(X3) 

Debt to Equity Ratio (DER)  

(X2) 

H3 

H2 

H1 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

H1: Current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham. 

H2: Debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap Return Saham 

H3: Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap returnsaham.  

H4: Price to Book Value (PBV) atau MBV berpengaruh terhadap return saham. 

Ha: CR, ROE, DER, dan EPS secara simultan berpengaruh terhadap return saham. 
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