
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

    Sebelum kita membahas pengertian manajemen keuangan, ada baiknya 

kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian dari manajemen. 

    Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Untuk memperkuat pengertian 

manajemen keuangan, maka menurut beberapa ahli manajemen diartikan sebagai 

berikut : 

    Menurut pendapat Malayu S. P. Hasibuan (2003 : 2) manajemen adalah : 

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

staffing, leading, motivating, communicating, and decision making 

activities performed by any organization in order to coordinate the varied 

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

product or service”. 

Selanjutnya menurut Lewis et. al. (2004 : 5) pengertian manajemen adalah 

sebagai berikut : 

“Management is defined as the process of administering and coordinating 

resources effectively, efficiently, and in an effort to achieve the goals of the 

organization”. 

Jadi dapat disimpukan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan baik dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

 

 

 



 

 

2.1.2 Pengertian Keuangan 

Setelah kita mengetahui arti dari manajemen, maka kita akan coba 

mengartikan keuangan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, yaitu : 

Keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2002 : 34) adalah sebagai 

berikut : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi”. 

Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman (2003 : 4) dalam 

bukunya Principles of Managerial Finance menyatakan bahwa : 

“Finance can be defined as the art and science of managing money. 

Virtually all individuals and organizations earn or raise money and spend 

or invest money. Finance is concerned with the process, institutions, 

markets, and instruments involved in the transfer of money among and 

between individuals, businesses, and governments”. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen yang merupakan 

salah satu fungsi yang terpenting bagi suatu perusahaan. Dimana manajemen 

keuangan membantu fungsi operasional perusahaan yang lainnya seperti 

Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Strategik, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya. 

Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Untuk memperkuat pengertian 

manajemen keuangan, maka menurut beberapa ahli, manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut : 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 4) menerangkan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah manajemen untuk fungsi-fungsi 

pembelanjaan”. 

Definisi manajer keuangan menurut Gitman (2006 : 4) adalah sebagai 

berikut : 



 

 

“Financial manager is actively manages the financial affairs of any type 

of business, whether financial or non financial, private or public, large or 

small, profit seeking or not-for-profit”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari Manajemen Keuangan adalah usaha-usaha untuk menyediakan 

uang, dimana dengan uang tersebut digunakan oleh perusahaan dalam 

memperoleh atau mendapatkan keuntungan atau hasil yang telah ditetapkan. 

Manajemen keuangan juga menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Manajemen keuangan lebih menitikberatkan 

pada pengelolaan investasi, pembiayaan dan manjemen aktiva untuk menciptakan 

kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. 

 

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 6) seorang manajer keuangan harus 

mengetahui 3 (tiga) tugas utama, yaitu: 

1. Menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan atau bentuk 

investasi yang bagaimana yang baik bagi perusahaan. 

2. Menyangkut tentang pengambilan keputusan pembelanjaan atau 

pembiayaan investasi. Hal ini menyangkut tentang memperoleh dana 

investasi yang efisien, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan 

dan penggunaan modal dari dalam atau luar. 

3. Menyangkut tentang kebijakan dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh harus 

dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan 

investasi di masa yang akan datang. 

 Manajemen Keuangan (keuangan perusahaan) memiliki kesempatan kerja 

yang paling luas karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer 

keuangan yang menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan 

adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam perusahaan, 

disamping fungsi-fungsi lainnya yaitu fungsi pemasaran, sumber daya manusia 



 

 

dan operasional. Walaupun dalam pelaksanaannya keempat fungsi-fungsi tersebut 

saling berhubungan satu sama lainnya. 

 

2.1.5 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham). 

 Selanjutnya menurut Ross et. al. (2006 : 11) tujuan manajemen keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“The goal of financial management is to maximize the current value per 

share of the existing stock”. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah merencanakan untuk, memperoleh, dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana 

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, 

diikhtisarkan, untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Dimana 

dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari harta, utang, 

modal, pendapatan dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. 

 Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input (informasi) 

yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon 

investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen 

perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi 

mengenai profitabilitas, resiko, dan timing dari aliran kas yang dihasilkan 



 

 

perusahaan. Informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan pada giliran selanjutnya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

 Menurut S. Munawir (2002 : 2) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. 

 Pengertian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 2) adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, 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, termasuk juga skedul informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 

keuangan industri geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga”. 

 Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen 

dan diproses melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik 

perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan atau setiap 

pemakai laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap 

informasi keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari 



 

 

informasi mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga 

laporan keuangan perlu diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan. 

 Menurut Mamduh M. Hanafi (2004 : 27) jenis-jenis laporan keuangan 

meliputi : 

 “Terdapat 3 (tiga) jenis laporan keuangan yang sering digunakan, yaitu 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas”. 

Jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Balance Sheet (Neraca) 

Balance sheet (neraca) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal 

sendiri pada suatu saat tertentu. Neraca digunakan untuk menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2002 : 33) mengatakan bahwa : 

“The left-hand side of balance sheets shows the firm’s assets, while the 

right-hand side shows the liabilities and equity, or the claims against these 

assets”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa neraca 

merupakan laporan pada saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan 

(aktiva), hutang-hutang, dan ekuitas pemilik. 

2. Income Statement (Laporan Laba Rugi) 

Income statement (laporan laba rugi) mencerminkan hasil-hasil yang 

dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. 

Laporan laba rugi menurut Sundjaja dan Barlian (2002 : 69) adalah 

sebagai berikut : 

“Laporan laba rugi (income statement) adalah laporan mengenai 

penghasilan (revenue), biaya (expense), laba atau rugi yang diperoleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu”. 

Dengan demikian dari kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan, biaya, dan laba atau 

rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

 

 



 

 

3. Statement of Cash Flow (Laporan Arus Kas) 

Kemudian jenis laporan keuangan utama yang terakhir adalah laporan arus 

kas. Statement of cash flow adalah daftar yang merinci sumber-sumber 

perubahan kas dan ekuivalen kas selama interval waktu yang sama dengan 

perhitungan laba rugi. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2002 : 33) laporan arus kas adalah 

sebagai berikut : 

“The statement of cash flow, which summarizes the change in a 

company’s cash position. The statement separates activities into three 

categories, operating activities, investing activities, and financing 

activities”. 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pembiayaan 

dan investasi selama suatu periode akuntansi. Jika digunakan dalam 

kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat 

memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk 

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus 

kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

 

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

 Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada 

Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 4) disebutkan bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban, berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, 



 

 

misalnya keputusan untuk menahan, menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen”. 

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam hal 

pengambilan keputusan tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan 

atau pihak manajemen perusahaan tersebut. Manfaat dari  laporan keuangan itu 

sendiri terletak pada interpretasi masing-masing pemakai laporan keuangan 

tersebut. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 2-3), pemakai laporan 

keuangan terdiri dari berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, seperti yang 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha 

lainnya, pelanggan, pemerintah beserta lembaga-lembaganya dan 

masyarakat”. 

 Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan informasi yang berbeda, yang meliputi : 

1. Investor 

Penanaman modal beresiko tinggi dan mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Para pemegang saham 

juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

 



 

 

3. Pemberi Pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga 

dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yamg terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu lebih pendek dari pada pemberi 

pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama, mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan yang mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

misalnya perusahaan dapat membuktikan kontribusi yang berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan terhadap penanaman modal domestik, laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir tentang kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktifitasnya. 

 Manfaat intern dari hasil interpretasi laporan keuangan dapat berupa 

tingkat kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan 



 

 

dengan perusahaan pesaing, efektifitas manajemen dalam pengoperasian 

perusahaan dan sebagainya. 

 Sedangkan manfaat ekstern dari hasil interpretasi laporan bagi investor 

adalah dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam 

pemberian pinjaman kepada perusahaan. 

 Secara luas manfaat pokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah 

informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan 

laporan keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis 

tersebut, dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3 Tingkat Likuiditas 

  Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan 

usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansialnya yang harus segera dilunasi. Dengan demikian likuiditas merupakan 

indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-

kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia. 

  Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu saat tetentu merupakan kekuatan membayar yang belum 

tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi 

atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kekuatan 

membayar, semuanya bergantung pada manajemennya masing-masing. 

  Untuk lebih memperjelas gambaran mengenai masalah likuiditas, maka 

berikut ini ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang definisi dari 

likuiditas. 

  Menurut Agus Sartono (2001 : 116), mengemukakan bahwa : 

“Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya”. 



 

 

Sedangkan menurut Lukman Syamsuddin (2002 : 41), likuiditas adalah : 

“Suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia”.  

 Salah satu cara di dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat likuiditas 

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

ini berguna untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan tentang cara menilai dan 

meningkatkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Munawir ( 2002 : 72), untuk menilai posisi keuangan jangka 

pendek (likuiditas) terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk menganalisa dan menginterpretasikan sebuah data.  

 

2.3.1 Current Ratio  

  Current ratio menunjukan tingkat keamanan (margin of safety) kreditur 

jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang 

tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu 

menjamin akan dapat dibayar utang-utang perusahaan yang sudah jatuh tempo 

karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, 

misalnya jumlah persediaan yang realatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat 

penjualan di masa yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan 

rendah dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau 

adanya saldo piutang yang sangat besar yang mungkin sulit untuk ditagih.  

Menurut Munawir (2003 : 73), current ratio yang terlalu tinggi 

menunjukan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan 

yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah dari pada aktiva 

lancar atau sebaliknya, sehingga seoarang penganalisa sebelum membuat 

kesimpulan akhir dari current ratio harus mempertimbangkan faktor-faktor 

sebagai berikut : 

1. Distribusi atau proporsi aktiva lancar. 

2. Data trend aktiva lancar dan hutang lancar, untuk jangka waktu 5 tahun 

atau lebih dari waktu yang lalu. 



 

 

3. Syarat yang diberikan kreditur kepada perusahaan dalam mengadakan 

pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam 

menjual barangnya. 

4. Present value (nilai sekarang) dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan 

perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang 

tersebut sudah lama terjadi dan sulit  ditagih sehingga nilai realisasinya 

mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.  

5. Kemungkinan perubahan nilai aktiva lancar, semakin turun nilai 

persediaan, maka aktiva lancar yang besar tidak menjamin likuiditas 

perusahaan. 

6. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan 

sekarang atau di masa yang akan datang, mungkin adanya over investment 

dalam persediaan. 

7. Kebutuhan jumlah modal kerja di masa mendatang, makin besar 

kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang maka dibutuhkan adanya 

rasio yang besar pula. 

8. Tipe atau jenis perusahaan (perusahaan dagang dan jasa). 

Dalam menganalisa atau menghitung current ratio ini perlu diperhatikan 

kemungkinan adanya manipulasi data yang disajikan oleh perusahaan (window 

dressing), yaitu dengan cara mengurangi jumlah utang lancar yang mungkin 

diimbangi dengan mengurangi jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang sama 

(lebih-lebih adanya pengurangan utang lancar yang tidak diimbangi dengan 

penurunan jumlah aktiva lancar). Pengurangan jumlah utang lancar dan aktiva 

lancar dalam jumlah yang sama akan menaikkan atau mempertinggi current ratio 

yang dihitung. 

 

2.3.2 Acid Test Ratio 

 Rasio ini sering juga disebut sebagai Quick Ratio yaitu perbandingan 

antara aktiva lancar-persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tidak 

memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif 



 

 

lama untuk direalisir menjadi uang kas dan menganggap bahwa piutang segera 

dapat direalisir menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan 

lebih likuid dari pada piutang. 

 Rasio ini lebih tajam dari pada current ratio, karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan utang lancar. Jika current ratio 

tinggi tapi quick ratio rendah, menunjukkan adanya investasi yang sangat besar 

dalam persediaan. Maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perusahaan 

yamg mempunyai “quick ratio” kurang 1 : 1 atau 100% dianggap kurang baik 

tingkat likuiditasnya. 

 

2.3.3  Receivables Turn Over (Perputaran Piutang) 

 Piutang yang dimiliki suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu 

pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang 

tersebut (turn over receivables), yaitu dengan membagi total penjualan kredit 

dengan piutang rata-rata. 

 

2.6.4 Inventory Turn Over (Perputaran Persediaan) 

 Turn over persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh peusahaan. 

  

2.4  Return On Investment (ROI) 

Analisis ROI dalam analisis keuangan merupakan arti yang sangat luas 

karena merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (comprehensive). 

Analisis ROI merupakan analisis teknik yang lazim digunakan untuk mengukur 

tigkat efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. ROI merupakan salah satu 

rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan denga keseluruhan 

investasi yang ditanamkan dalam total asset yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

Menurut Munawir (2002 : 91) terdapat kegunaan dan kelemahan dalam 

analisa ROI. 



 

 

Kegunaan dari analisa ROI adalah sebagai berikut : 

1. Rasio ROI bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan telah 

menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat 

menggunakan teknik analisis ROI untuk mengukur efisiensi penggunaan 

operating asset. 

2. Apabila data industri yang sejenis tersedia maka perusahaan dapat 

mengadakan perbandingan tingkat ROI dengan perusahaan-perusahaan 

lain yang sejenis. 

3. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi aktivitas 

perusahaan dalam mengalokasikan biaya dan modalnya. 

Kelemahan ROI antara lain : 

1. ROI tidak dapat digunakan sebagai dasar perbandingan antar perusahaan 

bila terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapan kebijakan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan walaupun perusahaan itu sejenis. 

2. Adanya fluktuasi nilai uang akan mempengaruhi nilai operating assets dan 

profit margin. 

Munawir (2002 : 89) menyatakan bahwa ROI adalah salah satu bentuk 

dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan 

demikian rasio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi 

perusahaan (net profit income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut (net operating 

assets). 

ROI mengukur produktivitas dari dana yang diinvestasikan dalam 

perusahaan dan berguna untuk mendeteksi kesalahan dalam penggunaan modal. 

Sebagai salah satu keefektifan, semakin tinggi ROI maka semakin efektif 

perusahaan tersebut. ROI merupakan rasio yang membandingkan income setelah 

pajak dengan assets yang diinvestasikan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh 

Martin, Petty, Keown, dan Scott (2005 : 447) : 



 

 

“Return on invested capital is the ratio of net operating income after tax 

for the dividend by the firm’s invested capital the end of the previous 

period”. 

 Sedangkan Suad Husnan (2004 : 74) menyatakan bahwa ROI 

menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki. 

 “ROI atau yang sering juga disebut “Return on Total Asset” adalah 

merupakan penggabungan kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakain baik kondisi suatu 

perusahaan”. 

 Tinggi rendahnya ROI suatu perusahaan dipengaruhi oleh keputusan 

perusahaan dalam mengalokasikan dana yang mereka miliki pada berbagai bentuk 

investasi dan seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROI mempengaruhi harga saham. 

 

2.5 Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) menggambarkan  sejumlah rupiah yang 

didapatkan dari setiap lembar saham yang beredar. Menurut Munawir pendapatan 

per lembar saham biasanya merupakan indikator laba yang selalu diperhatikan 

oleh para investor. Brigham dan Houston (2004 : 26) menyatakan bahwa : 

“Earning Per Share is the net income available to common stock dividend 

by the number of shares of common stock outstanding”. 

Lawrance J. Gitman (2003 : 64) mendefinisikan EPS sebagai berikut : 

“The firm Earning Per Share is generally of interest to present or 

prospective stock outstanding”. 

 Jumlah pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham adalah pendapatan 

bersih setelah dikurangi pajak pendapatan. Pendapatan bersih ini setelah dikurangi 

dengan dividen dan hak-hak lainnya oleh para pemegang saham prioritas 

merupakan pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dengan cara 

membagi jumlah pendapatan yang tersedia untuk para pemegang saham biasa 



 

 

yang beredar, maka akan diketahui jumlah pendapatan untuk setiap lembar saham 

tersebut. 

 Dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) adalah hasil atau 

pendapatan yang akan diterima oleh para pemegang saham untuk setiap lembar 

saham yang dimilikinya atau keikutsertaan dalam perusahaan. 

 

2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

 Saham atau stock secara sederhana dapat diartikan sebagai surat tanda 

bukti atau tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas 

(PT). Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sering pula disebut share 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. 

 Definisi saham menurut Block et. al. (2005 : 645) adalah : 

 “Common stock represents the ownership interest of the firm. Common 

stockholders have the ultimate right to control the business”. 

Sedangkan menurut Gruber (2003 : 17) saham didefinisikan sebagai : 

“Common stock represent an ownership claim on the earnings and assets 

of corporation. After holders of debt claim are paid, the management of 

the company can either pay out the remaining earnings to stockholders in 

the form of dividends or reinvest part or all of the earnings in the 

business”. 

Menurut Iskandar Z. Alwi (2003 : 33-35), berdasarkan kemampuan 

dalam hak tagih atau klaim, saham dibedakan sebagai berikut : 

1. Saham Biasa (Common Stock), yaitu saham yang tidak mencantumkan 

nama pemilik dan kepemilikannya melekat pada pemegang sertifikat 

tersebut. Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. 

Saham biasa menanggung resiko terbesar karena pemegang saham biasa 

menerima dividen hanya setelah pemegang saham preferen dibayar dan 

memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Hak 

suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (one 

share one vote), dan pada likuidasi perusahaan, pemegang saham biasa 



 

 

mempunyai hak untuk memperoleh sebagian dari kekayaan perusahaan 

setelah semua kewajiban dilunasi, baik untuk kreditur maupun para 

pemegang saham preferen. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock), adalah saham yang memberikan hak 

untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dari saham biasa yang besarnya 

tetap. Apabila perusaaan dilikuidasi, maka pembayaran maksimum sebesar 

nilai nominal saham setelah para kreditur, dan kemungkinan memperoleh 

penghasilan tambahan dalam pembagian laba perusahaan. Di samping 

penghasilan tetap yang dijamin kontinuitas serta besarnya, dividen tidak 

dipengaruhi oleh laba perusahaan. Saham preferen terdiri dari beberapa 

jenis, yaitu : 

a. Cumulative Preferred Stock 

Saham preferen ini memberikan hak kepada pemiliknya atas 

pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam suatu persentase 

tertentu, artinya kalau pada tahun tertentu yang dibayarkan tidak 

mencukupi atau tidak membayar dividen sama sekali, maka akan 

diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya, sampai saat dapat 

dibagikan dividen. Kumulatif ini tidak berlaku pada saat perusahaan 

dilikuidasi jika tidak terdapat saldo laba atau laba ditahan. 

b. Non Cumulative Preferred Stock 

Pemegang saham ini memdapatkan prioritas dalam pembagian dividen 

hingga suatu persentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat 

kumulatif, yaitu dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar 

tidak perlu dilunasi pada tahun berikutnya. Jadi jika akan membagi 

dividen untuk pemegang saham biasa, kewajiban yang ada hanyalah 

membayar dividen saham preferen untuk tahun tersebut. 

c. Participating Preferred Stock 

Pemegang saham jenis ini disamping memperoleh dividen tetap seperti 

yang telah ditentukan, juga diberi hak untuk memperoleh bagian 

dividen tambahan setelah saham biasa memperoleh jumlah dividen 

yang sama dengan jumlah tetap yang diperoleh saham preferen.  



 

 

d. Non Participating Preferred Stock 

Pemegang saham jenis ini setiap tahunnya memperoleh dividen 

terbatas sebesar tarif dividennya. 

e. Convertible Preferred Stock 

Saham jenis ini mempunyai preferensi untuk ditukar dengan surat 

berharga lain. Hak konversi umumnya meliputi penukaran saham 

preferen dengan saham biasa. Dalam hal-hal tertentu, saham preferen 

mungkin dapat dikonversi dengan obligasi, sehingga para investor 

mempunyai kebebasan untuk mengubah posisi mereka dari pemegang 

saham menjadi kreditur. 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Saham Biasa dan Saham Preferen 

Saham Biasa Saham Preferen 

Dividen dibayarakan sepanjang 

perusahaan memperoleh laba 

Memiliki hak paling dahulu 

dalam memperoleh dividen 

Memiliki hak suara (one share 

one vote) 

Tidak memiliki hak suara 

Hak memperoleh penbagian 

kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan bangkrut setelah 

seluruh kewajiban perusahaan 

dilunasi terlebih dahulu 

Dapat mempengaruhi 

manajemen perusahaan 

terutama dalam pencalonan staf 

manajerial 

Mempunyai hak untuk 

mengalihkan kepemilikan 

sahamnya 

Memiliki hak pembayaran 

maksimum sebesar nilai 

nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur perusahaan 

apabila perusahaan dilikuidasi 

 Kemungkinan dapat 

memperoleh tambahan dari 

pembagian laba perusahan 

disamping penghasilan yang 

diterima secara tetap 

Sumber : Alwi, Iskandar Z. 2003. Pasar Modal – Teori dan Aplikasi, Edisi 

Pertama. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah 



 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Saham 

 Menurut Arifin (2004 : 46) beliau mengatakan bahwa : 

 “Saham diklasifikasikan berdasarkan tingkat penghasilan, kualitas laba 

perusahaan, kepekaan terhadap resiko pasar, sifat dan stabilitas EPS 

(Earning Per Share) dan dividen, dan kepekaan terhadap pasar dan 

ekonomi”. 

Jenis-jenis saham tersebut antara lain : 

1. Blue Chips, yaitu saham unggulan dalam suatu dan mempunyai 

pengalaman yang panjang dan stabil dalam laba dan dividen. 

2. Income Stock, yaitu saham yang memiliki pengalaman yang panjang dan 

berkelanjutan dalam pembayaran diatas rata-rata reguler. 

3. Growth Stock, yaitu saham yang mengalami laju pertumbuhan yang tinggi 

secara konsisten dalam operasi dan laba. 

4. Speculative Stock, yaitu saham yang menawarkan harapan bahwa harganya 

akan naik. Saham tidak mengalami pengalaman sukses hasilnya tidak pasti 

dan tidak stabil, sering mengalami fluktuasi harga yang besar dan 

umumnya membayar dividen yang kecil atau tidak sama sekali. 

5. Cyclical Stock, adalah saham yang penghasilannya berhubungan erat 

dengan kegiatan usaha umum. Harga saham ini mencerminkan keadaan 

ekonomi secara umum, dan naik / turun seperti dalam konjungtur. 

6. Defensive Stock, adalah saham yang harganya tetap stabil (atau bahkan 

meningkat) bila kegiatan ekonomi menurun. 

 Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, antara lain pengaruh peraturan perdagangan saham, 

ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi pemodal 

secara masal yang berubah-ubah antara pesimistis dan optimistis, dan lain-lain. 

 

2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

 Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantug kondisi pasar, persepsi 

investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain yang 



 

 

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

dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan naik, 

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

perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan, 

harga saham biasanya jatuh. 

 Kemudian menurut Weston dan Brigham (2004 : 24), bahwa harga 

saham perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut : 

1. Proyeksi laba per saham 

2. Waktu diperolehnya laba 

3. Tingkat resiko dari proyeksi laba 

4. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER) 

5. Kebijakan pembagian dividen (DPR) 

Selanjutnya menurut Damoddaran (2002 : 23) bahwa : 

“Stock price determineded demand or trade between buyers and sellers. 

And price established flow demand”. 

 Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham ditentukan oleh 

permintaan atau perdagangan harian antara penjual dan pembeli. Arus permintaan 

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

naik. Tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan, harga akan turun. 

 Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan, 

artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan 

yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham 

naik. Selain kinerja perusahaan, prospek dan perkembangan industri dimana 

perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga 

suatu saham. 

 

2.6.4 Nilai Saham 

 Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang go 

public. Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut akan dapat menyisihkan bagian keuntungan yang tinggi, perusahaan 



 

 

tersebut akan dapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai dividen dalam 

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

investor untuk membeli saham tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas 

saham yang bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong 

naiknya nilai saham. Menurut Ali Arifin (2004 : 45), nilai dari suatu saham 

terbagi atas : 

1. Nilai Intrinsik, yaitu harga yang diharapkan dari saham pada setiap akhir 

tahun pertama dari saham hari ini sebagaimana dilihat oleh investor 

tertentu pada waktu melakukan analisis. 

2. Nilai Par (Par Value), digunakan untuk menunjukkan nilai nominal, yakni 

nilai akuntansi yang menjadi dasar penilaian kewajiban hukum pemegang 

saham. 

3. Nilai Buku (Book Value), menujukkan besarnya penyertaan pemegang 

saham (stockholder’s equity) di perusahaan. Nilai buku per lembar saham 

diperoleh dengan membagi nilai buku ekuitas dengan jumlah lembar 

saham yang ada. 

4. Nilai Pasar (Market Value), yaitu harga pasar yang berlaku dari suatu 

eimisi saham, dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar 

secara keseluruhan mengukur nilai dari saham itu. 

 Nilai sebuah saham sesungguhnya ditentukan oleh kondisi fundamental 

suatu perusahaan. Investor membuat keputusan menanam uangnya dengan 

membeli saham setelah mempertimbangkan laba emiten, pertumbuhan penjualan, 

dan aktiva selama kurun waktu tertentu. Disamping itu, yang sangat penting untuk 

dipertimbangkan dalam melihat prospek perusahaan ini di masa yang akan datang 

adalah PER, DPS, PBV, ROA, ROE. 

 

2.6.5 Pendekatan Analisis Saham 

 Menurut Husnan, dua pendekatan dasar di dalam melakukan analisis dari 

pemilihan saham yaitu dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis 

fundamental. 

 



 

 

 Husnan (2003 : 349) : 

 “Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham (kondisi pasar) 

di waktu yang lalu”. 

Husnan (2003 : 315) : 

“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa 

yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham”. 

 Sedangkan menurut Kamarudin (2004 : 81) terdapat dua pendekatan 

yang digunakan dalam analisis sekuritas, yaitu analisis fundamental dan analisis 

teknikal. 

1. Analisis Fundamental 

“Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menghitung nilai 

intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan data keuangan 

perusahaan”. 

2. Analisis Teknikal 

“Analisis teknikal menganggap bahwa saham adalah komoditas 

perdagangan yang pada gilirannya, permintaan dan penawarannya 

merupakan manifestasi kondisi psikologis dari pemodal”. 

 Jadi dapat disimpulkan untuk melakukan analisis dan memilih saham 

terdapat dua pendekatan dasar yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang dengan cara : 

1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa yang akan datang; dan 

2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. 

Dalam membuat model peramalan harga saham, langkah yang paling 

penting adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental seperti penjualan, 



 

 

pertumbuhan penjualan, biaya kebijakan dividen yang diperkirakan akan 

mempengaruhi harga saham. 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu. Pemikiran yang 

mendasari analisis teknikal adalah : 

1. Harga saham mencerminkan informasi yang relevan. 

2. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu. 

3. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan berulang. 

 Para investor yang menganut analisis fundamental menganggap bahwa 

suatu saham memiliki nilai intrinsik tertentu. Nilai intrinsik dapat ditentukan 

dengan melihat faktor-faktor fundamental internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kinerja emiten. Investor akan menghubungkan antara nilai 

intrinsik dengan harga pasar saham. Apabila nilai intrinsik lebih besar dari pada 

harga pasar (over value), investor cenderung akan membeli saham atau menahan 

saham yang telah dimiliki. Sebaliknya, apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga 

pasar (undervalued), investor cenderung tidak membeli saham atau menjual 

saham yang telah dimiliki. 

 Menurut Jogiyanto (2003 : 89) para analis fundamental menggunakan dua 

metode dalam penilaian harga saham, yaitu pendekatan nilai sekarang (present 

value approach) dan pendekatan price earning ratio (P/E rati approach). Dalam 

pendekatan nilai sekarang, nilai intrinsik suatu saham dianggap merupakan total 

nilai sekarang dari seluruh aliran kas yang akan diterima selama periode 

memegang saham. Sedangkan pendekatan penilaian saham melalui PER 

dilakukan dengan menentukan harga dari setiap rupiah pengapatan yang akan 

diterima. 

• Pendekatan Nilai Sekarang (Present Value Approach) 

Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba 

(capitalization of income method) karena melibatkan proses kapitalisasi 

niali-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika 

investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek 



 

 

perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan. 

Berdasarkan pendekatan nilai sekarang diperlukan dua informasi penting, 

yaitu estimasi perkiraan kas masuk dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Aliran kas masuk dapat berasal dari dividen dan atau capital 

gain, sedangkan estimasi tingkat keuntungan yang diisyaratkan merupakan 

penghargaan terhadap waktu dan resiko. 

• Pendekatan Price Earning Ratio (P/E Ratio Approach) 

Price Earning Ratio (PER) menunjukkan rasio dari harga saham terhadap 

earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga 

saham terhadap kelipatan dari earnings. 

 

2.7 Pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap Harga Saham 

  Tujuan pelaporan keuangan diupayakan mempunyai cakupan yang luas 

agar memenuhi berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan 

umum dari berbagai pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan 

khusus kelompok tertentu saja. Setelah menetapkan tujuan sosial yang luas yang 

merupakan tujuan menyeluruh dari pelaporan keuangan, diantaranya bahwa 

pelaporan keuangan juga menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menaksir 

arus kas di masa  yang akan datang (Smith dan Skousen dalam Warsidi, 2001). 

Dari laporan keuangan yang diterbitkan setelah dianalisis akan bisa diperoleh 

rasio keuangan yang berguna untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 

relatif suatu perusahaan, serta untuk menunjukkan apakah posisi keuangan 

membaik atau memburuk selama suatu waktu (Brigham, 2001). Hal ini akan 

membantu bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya yang potensial dalam 

menilai ketidakpastian penerimaan dari dividen dan bunga dimasa yang akan 

datang (Zainuddin dan Hartono dalam Warsidi, 2000).  

  Dengan kata lain tujuan ini mengasumsikan bahwa investor menginginkan 

informasi tentang hasil dan resiko dari investasi yang dilakukan (Hendriksen 

dalam Warsidi, 2000). Selain itu, dari rasio keuangan yang diperoleh maka 

manajemen perusahaan yang bersangkutan maupun para investor akan dapat 



 

 

melakukan tindakan, setelah menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio 

keuangan tersebut dan melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan. 

Sebagai contoh likuiditas suatu perusahaan diukur oleh kemampuan perusahaan 

tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.  

  Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar belum tentu 

dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau 

dengan kata lain perusahaan tersebut belum mempunyai kekuatan membayar, 

semuanya bergantung pada manajemennya masing-masing. Sehingga apabila 

perusahaan tersebut belum mampu membayar kewajiban-kewajibannya, maka 

dapat mempengaruhi harga saham tersebut. Hal itu menyebabkan para investor 

tidak mau berinvestasi di perusahaan tersebut.  

 

2.8 Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap Harga Saham 

  Analisa terhadap harga saham yang dilakukan oleh investor memerlukan 

informasi, salah satu informasi yang ada adalah laporan keuangan dipublikasikan 

oleh perusahaan. Laporan keuangan yang diperoleh investor baru akan berguna 

apabila telah dianalisa. Analisa terhadap laporan keuangan memerlukan ukuran 

tertentu. Ukuran yang umum digunakan adalah rasio keuangan, diantaranya yang 

digunakan investor dalam menganalisa saham adalah Return On Investment 

(ROI). Sejalan dengan Modigliani dan Miller (MM) dalam Njo Anastasia 2003 

yang menyatakan bahwa perubahan ROI akan berpengaruh terhadap harga saham 

dan menerapkan hubungan ROI dengan harga saham, sehingga dapat diperoleh 

taksiran harga saham yang disepakati. Bila ROI suatu perusahaan menurun 

dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka harga sahamnya juga akan 

menurun. Sebaliknya perusahaan yang memiliki harga saham yang meningkat, 

maka harga sahamnya akan meningkat.  

  Jika suatu perusahaan mempunyai masa depan yang baik dan dapat 

memberikan keuntungan bagi investor maka transaksi saham perusahaan 

mengalami kenaikan dan tingkat harga saham akan mengikuti laju perkembangan 

dan kondisi perusahaan tersebut. Suad Husnan (2001 : 317) menyatakan :  



 

 

“Kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, 

haraga saham akan meningkat. Dengan kata lain profitabilitas 

mempengaruhi harga saham”.  

 

2.9 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham  

Selain dipengaruhi oleh Return On Investment (ROI), harga saham juga 

dipengaruhi oleh Earning Per Share (EPS), karena mengambarkan sejumlah 

rupiah yang didapatkan dari setiap lembar saham yang beredar. Apabila perushaan 

memiliki EPS yang menurun, maka sahamnya akan menurun. Sebaliknya apabila 

perusahaan memiliki EPS yang meningkat, maka harga sahamnya pun akan 

meningkat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2001 : 

98) :  

“Suatu transaksi dimana perusahaan membeli kembali sebagian dari 

sahamnya sendiri, sehingga mengurangi jumlah saham yang beredar maka 

akan menaikkan harga saham per lembar saham (EPS), dan seringkali 

menaikkan harga saham tersebut”. 

  Peningkatan dan penurunan harga saham yang dipengaruhi oleh kenaikan 

dan penurunan EPS dapat dijelaskan dengan hukum permintaan dan penawaran. 

Harga saham di pasar modal ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan 

penawaran para investor. Pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar 

modal dapat terjadi karena para investor sepakat terhadap harga saham suatu 

perusahaan. Kesepakatan tersebut tentunya didasarkan pada analisa masing-

masing investor. Dalam hal ini, analisa yang biasa digunakan adalah analisa 

fundamental, yaitu analisa yang digunakan oleh para investor dalam menyepakati 

harga suatu saham.  

  Melalui analisa fundamental, investor berusaha mencoba mempelajari 

pengaruh kondisi perusahaan terhadap harga sahamnya. Kondisi perusahaan 

diantaranya dapat dicerminkan oleh kondisi EPS, semakin besar tingkat 

kemampuan perushaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, maka 

hal ini akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga saham tersebut.  

 


