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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan dikemukakan dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

“laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan
arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan
keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”

Kemudian pengertian laporan keuangan yang dikemukakan  oleh Munawir

(2010:56) adalah

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah

laporan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan perusahaan atau menyajikan informasi mengenai aset, ekuitas,

pendapatan, laba dan arus kas perusahaan yang digunakan untuk pengambilan

keputusan. Laporan keuangan merupakan pencerminan prestasi yang telah diraih

oleh perusahaan dan ditampilkan dalam laporan keuangan berupa posisi keuangan

perusahaan, laba rugi dan informasi lainnya.
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Para stakeholders perlu bergantung pada laporan keuangan perusahaan

yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang

kinerja keuangan perusahaan. Suatu laporan keuangan akan menjadi lebih

bermanfaat untuk pengembilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut

dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Semakin baik kualitas

laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin menyakinkan pihak

eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun

2012, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

b) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh

sebagian besar pemakainnya, yang secara umum menggambakan pengaruh

keuangan dari kejadian masa lalu.

c) Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan

kepadanya.

2.1.2 Pengguna Laporan Keuangan

Para pemakai laporan keuangan terdiri dari pihak internal dan eksternal.

Kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang sama  yaitu ingin mengetahui lebih

banyak lagi infomasi mengenai perusahaan sesuai dengan kebutuhannya masing-
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masing. Bagi pihak internal, dengan mempelajari laporan keuangan dapat

diperoleh informasi mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk

memprediksikan kemungkinan hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Sedangkan bagi pihak eksternal dapat membantu dalam pengambilan keputusan

investasi (Investor), untuk mengetahui apakah perusahaan sehat (mampu

membayar utang pada saat jatuh tempo).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun

2012, pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Investor

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah

harus membeli saham, manahan saham, atau menjual nvestasi tersebut dan

investor tertarik untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk

membayar dividen.

2. Karyawan

Mereka tertarik pada informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan.

Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan

pasca kerja dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman

Mereka tertarik dengan informasi keuangan untuk memutuskan apakah

pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
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4. Pemasok dan kreditur

Untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akana dibayar pada saat

jatuh tempo.

5. Pelanggan

Berkepentingan untuk informasi mengenai kelangsungan hidup

perusahaan, teutama kalau meeka terlibat dalam perjanjian jangka panjang

dan atau bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan,

menetapkan kebijakan pajak dan kebijakan baru

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Unsur laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok besar menurut karakteristik

ekonominya. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi

keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan

pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Pengertian laporan posisi keuangan atau neraca yang dikemukakan oleh

Atmaja (2008:411) adalah

“Gambaran tentang aset dan sumber-sumber keuangan untuk membeli aset
tersebut pada suatu saat. Neraca ini terdiri dari aset yang menunjukan aset
yang dimiliki perusahaan, liabilitas dan ekuitas yang menunjukan dari
mana dana untuk memperoleh aset tersebut. Aset terdiri dari aset lancar
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dan aset tidak lancar dan liabilitas yang terdiri dari utang lancar dan utang
jangka panjang dan modal sendiri pemegang saham.”

Sedangkan pengetian laporan posisi keuangan yang dikemukakan oleh

Irfan fahmi (2011), laporan posisi keuangan adalah

”informasi yang menggambarkan tentang kondisi dan situasi current asset,
non current aset, liabilities dan shareholder equity serta berbagai item
lainnya yang termasuk disana, untuk selanjutnya informasi tersebut
dijadikan sebagai alat dalam mendukung proses pengambilan keputusan.”

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan posisi keuangan adalah

laporan yang memberikan informasi mengenai aset atau harta yang

dimiliki perusahaan yang digunakan untuk sumber daya perusahaan,

memberikan informasi mengenai utang yang dimiliki perusahaan atau

sumber dana yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan

operasional perusahaan dan ekuitas perusahaan untuk sumber dana

perusahaan pada tanggal atau waktu tertentu dan digunakan dalam proses

pengambilan keputusan.

2. Laporan Laba Rugi Komperhensif

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai

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

periode tertentu (Munawir,2010). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah

melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan hasil yang didapat dari

kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode.
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3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PSAK No. 1 tahun 2012 Laporan perubahan ekuitas

menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan

selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan

perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang

menunjukan laba rugi bersih periode yang bersangkutan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan perubahan ekuitas

adalah laporan yang memberikan informasi mengenai penyebab

bertambah atau berkurangnya modal selama periode waktu tertentu, atau

laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal setelah

membiayai kegiatan operasional atau kegiatan uasaha selama satu periode

waktu.

4. Laporan Arus Kas

Laporan keuangan yang memperlihatkan penerimaan kas dan pengeluaran

kas suatu perusahaan selama suatu periode waktu. Laporan arus kas

terbagi menjadi tiga unsur yaitu, operasional, investasi dan pendanaan.

Arus kas operasi adalah kas yang masuk dan keluar dari perusahaan yang

berkaitan dengan kegiatan operasional misalnya pendapatan operasional,

beban operasional, penjualan, pembelian, dan lain-lain. Arus kas investasi

adalah kas yang diterima atau dikeluarkan atas investasi. Arus kas

pendanaan adalah tambahan pemasukan dan pengeluaran perusahaan

untuk mendukung kegiatan operasional dan investasi perusahaan.
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan

laporan yang berisi informasi ringkasan dasar pengukuran yang digunakan

dalam penyusunan laporan keuangan atau kebijakan akuntansi penting dan

informasi penjelasan lain. Catata atas laporan keuangan merupakan catatan

tambahan dan informasi yang ditambahkan di laporan keuangan untuk

memberikan tambahan informasi ke pengguna laporan keuangan.

6. Laporan Posisi Keuangan Awal Periode Komparatf

Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif (PSAK) No. 1

tahun 2012 yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos

laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi dalam laporan

keuangannya.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

Sebuah laporan keuangan yang disajikan dan diperlihatkan oleh pihak

akuntan, maka menjadi tanggung jawab bagi manajer perusahaan melakukan

analisa secara komperhensif dan kritis terhadap seluruh isi dari laporan keuangan

tersebut. Bagi investor beserta pihak yang berkeinginan untuk mengetahui kondisi

keuangan suatu perusahaan, maka perlu melakukan analisis laporan keuangan

secara sistematis dan terukur, dengan tujuan agar hasil yang diperoleh dapat

dijadikan pendukung dalam proses pengambilan keputusan.
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Menurut Praswoto dan Julianty (2002:52) analisis laporan keuangan
adalah:

“suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-
unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah
hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh
pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu
sendiri.”

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan

digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan melalui

informasi yang terdapat didalam laporan keuangan. Laporan keuangan secara luas

memberikan manfaat mengenai tingkat kesehatan perusahaan tersebut dengan

dilakukan analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis atas laporan keuangan

masa lalu dan sekarang, dapat diketahui kinerja keuangan dan dapat dievaluasi

baik potensi maupun risiko dimasa depan yang dapat diatasi.

2.2.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis laporan keuangan dalam menilai kondisi keuangan dan prestasi

suatu perusahaan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang biasanya

digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang

satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio

dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan

prestasi suatu perusahaan. Adapun pengertian rasio menurut Joel G dan Jae K

(1999:378)

“Rasio merupakan hubungan antar satu jumlah dengan jumlah lainnya,

perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi

keuangan dan prestasi perusahaan.”
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Menurut Munawir (2010:64) menjelaskan  bahwa rasio keuangan adalah:

“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 standar.”

Dengan melihat pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio

keuangan adalah hubungan atau perbandingan item-item pada laporan keuangan

yaitu neraca dan laporan laba rugi  untuk mengindentifikasi kekuatan dan

kelemahan perusahaan sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang

berkepentingan. Belum dapat dikatakan bermanfaat bila informasi tidak dapat

membantu pengguna dalam pembuatan keputusan. Rasio keuangan akan

membantu apakah perusahaan membaik atau memburuk.

2.2.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2011) menjelaskan bahwa manfaat yang bisa

diambil dengan menggunakannya rasio keuangan, yaitu:

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat

menilai kinerja dan prestasi perusahaan;

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai

rujukan untuk membuat perencanaan;

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi

kondisi suatu perusahaan dari prespektif keuangan;

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat

digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi
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dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan

pengembalian pokok pinjaman; dan

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak

stakeholder organisasi.

2.2.3 Cara Menganalisis Rasio Keuangan

Menurut Farah Margaretha dalam Irham Fahmi (2011) menyebutkan

bahwa dalam menganalisis rasio keuangan ada beberapa cara, diantaranya:

a. Analisis horizontal / trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio

keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan agar dapat

dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu;

b. Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan

dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri

untuk waktu yang sama;

2.2.4 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan umumnya digunakan terdiri atas dua jenis, pertama

meringkas beberapa aspek dari kondisi keuangan perusahaan untuk suatu titik

tertentu yaitu saat laporan posisi keuangan dibuat. Jenis kedua dari rasio

meringkas beberapa aspek perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya

dalam setaun yaitu rasio laporan laba rugi. Menurut Brealey dan Myers

(2004:185) rasio terbagi kedalam 5 jenis yaitu:

1. Liquidity Ratios, Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk

membayar utang lancar nya secara tepat waktu. Rasio dapat mengetahui
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utang lancar atau utang jangka pendek perusahaan mampu dibayar oleh

aset lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari Current

Ratio, Quick Ratio dan Cash ratio.

2. Leverage Ratios, rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan

menggunakan utang dalam membiayai perusahaan. Perusahaan yang

terlalu banyak menggunakan utang akan beresiko, sehingga sebaiknya

perusahaan menyeimbangkan pembiayaan aset baik dari utang dan

modalnya. Rasio leverage secara umum terdiri dari Total debt to Equity

Ratio, Total Debt to Total Assets Ratio,Time interest Earned, Fixed

Charge Coverage dan Long term Debt to Total Assets.

3. Activity Ratios, rasio ini mengukur seberapa jauh efektivitas perusahaan

dalam mempergunakan sumber-sumbernya, misalnya efisiensi penggunaan

aset perusahaan. Dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara

maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio

aktivitas secara umum terdiri dari Inventory Turnover, Day Sales

Outstanding, Fixed Assets Turnover, Total Assets Turnover dan Long term

Asset Turnover

4. Profitability Ratios, rasio ini mengukur keberhasilan manajemen untuk

menghasilkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Secara

umum rasio profitabilitas terdiri dari Gross Profit Margin, Net Profit

Margin,Return On total Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE)

5. Valuation Ratios-Market,memperlihatkan bagaimana perusahaan dinilai

investor di pasar modal. Rasio nilai pasar yaitu rasio yang
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menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi

pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi

penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan

datang. Rasio ini terdiri dari Earning Per Share (EPS), Price Earning

Ratio (PER) atau Rasio Harga laba dan Book Value Per Share (BVS)

2.3 Rasio Likuiditas

Menurut Van horn dan Wachowicz (2012) mengemukakan tentang rasio

likuiditas adalah

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
memenuhi utang lancarnya. Rasio ini membandingkan utang lancar
dengan sumber daya lancar yang tersedia untuk memenuhi utangnya
tersebut. Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bisa didapatkan
mengenai kompetensi keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan
perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi masalah”

Pada saat analisis, perhatian pertama adalah likuiditas perusahaan. Fahmi

(2011) menjelaskan bahwa rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar

utang lancarnya dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Jika perusahaan

mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat memungkinkan perusahaan

tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (financial distress) dan jika

kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi maka ini bisa mengakibatkan

kebangkrutan usaha (bankrupcy).

Menurut Plat dan Plat (2002) menjelaskan bahwa financial distress

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya

kebangkrutan atau likuidasi. Financial distress dimulai dari ketidakmampuan

dalam memenuhi utang-utangnya, terutama utang lancar termasuk utang
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likuiditas, dan juga termasuk utang jangka panjang. Permasalahannya terjadi

insolvency bisa timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas.

Menurut Prihadi (2011), kebangkrutan merupakan kondisi dimana

perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya

tidak muncul begitu saja diperusahaan, ada indikasi awal dari perusahan tersebut

yang biasanya dapat dikenali lebih dini jika laopran keuangan dianalisis secara

lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai

indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.

2.3.1 Rasio Lancar (Current Ratio)

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Van Horn dan Wachowicz (2012)

bahwa rasio lancar adalah:

“aset lancar dibagi dengan utang lancar, yang menunjukan kemampuan

perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan aset

lancar yang dimiliki perusahaan”

Adapun rumus current ratio adalah:

		
Current ratio yang terlalu rendah menunjukan masalah perusahaan dalam

likuiditas dan kemampuan dalam memenuhi utang lancar perusahaan diragukan.

Sedangkan current ratio yang terlalu tinggi pun tidak baik, karena menunjukan

adanya dana yang mengganggur dalam jumlah besar, hal ini pada akhirnya akan

mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
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Menurut Jumingan (2010) mengatakan bahwa current ratio yang rendah

relatif lebih riskan, tetapi menunjukan bahwa manajemen telah mengoperasikan

aset lancar secara efektif. Bagi pihak manajemen perusahaan memiliki current

ratio yang tinggi dianggap baik, bahkan bagi para kreditur dipandang perusahaan

tersebut berada dalam keadaan yang kuat. Namun, bagi pemegang saham ini

dianggap tidak baik, dalam artian para manajer perusahaan tidak mendayagunakan

aset secara baik dan efektif, atau menjelaskan bahwa tingkat kreativitas manajer

perusahaan adalah rendah.

2.3.2 Rasio Cepat (Quick Ratio)

Van Horn dan Wachowicz (2012:168) mengemukakan bahwa rasio cepat

adalah:

“Aset lancar dikurangi persediaan, dibagi dengan utang lancar. Rasio ini

menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang lancarnya

dengan aset yang paling likuid yang dimilki perusahaan.”

Persediaan merupakan unsur aset lancar yang tingkat likuiditasnya rendah.

Persediaan sering mengalami fluktuasi harga dan paling sering menimbulkan

kerugian jika terjadi likuidasi. Persediaan juga sering menumpuk dan

menyebabkan nilai aset menjadi tinggi tapi tidak efektif, sehingga persediaan

dikurangi dalam rasio ini.

Rumus untuk menghitung rasio cepat adalah
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Menurut Riyanto (2008) apabila menggunakan quick ratio untuk

menentukan tingkat likuditas, maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu

perusahaan yang mempunyai quick ratio kurang dari 1:1 atau 100% dianggap

kurang baik tingkat likuiditasnya. Perusahaan dianggap baik jika nilai quick ratio

adalah 1.

2.4 Levarege Ratio

Leverage ratio adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh

utang (Sartono,2000). Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan

perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori extreme leverage

(utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan

sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan

harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-

sumber yang dapat dpakai untuk membayar utang.

2.4.1 Debt Asset Rasio (Debt Asset Ratio)

Menurut Van horn dan wachowicz (2012:176) menjelaskan Debt asset

ratio adalah:

“Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi

perusahaan dengan menunjukan persentase aset perusahaan yang didukung

oleh pendanaan utang”

Semakin besar persentasi pendanaan yang disediakan oleh ekuitas

pemegang saham, semakin besar jaminan perlindungan yang didapat oleh kreditur

perusahaan. Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin besar resiko
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keuangannya,semakin rendah rasio ini maka akan semakin renah resiko

keuangannya. Adapun rumus debt assets ratio:

2.4.2 Debt Equity Ratio

Menurut Siegel dan Shim (2005:128) mendefiniskan Debt Equity Ratio

adalah:

“Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.”

Rumus Debt to Equity Ratio adalah

		 ℎ ℎ 	
Menurut Keown (2005) perusahaan pada umumnya mendanai sekitar 40

persen aset mereka dengan utang dan 60 persennya menggunakan ekuitas

pemegang saham. Perusahaan dengan aset nyata (bangunan dan tanah) bisa

mendanai lebih banyak aset mereka dengan utang. Jadi penggunaan utang

perusahaan tergantung pada keberhasilan pendapatan dan ketersediaan aset yang

bisa digunakan sebagai jaminan utang, dan seberapa besar resiko yang

diasumsikan oleh pihak manajemen.

Menurut Van horn dan Wachowicz (2012) mengatakan bahwa rsio ini

tidak ada batasan berapa debt equity ratio yang aman bagi suatu perusahaan,

namun untuk konsertif biasanya yang lewat 66 persen atau 2/3 sudah dianggap
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beresiko. Jadi semakin rendah debt equity ratio maka semakin baik karena

menjelaskan bahwa perusahaan mengurangi menggunakan utang dibanding modal

untuk membiayai perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menjelaskan bahwa

perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai perusahaan.

Menurut Ang (2007) semakin tinggi Debt Equity Ratio menunjukan

komposisi total utang (utang lancar dan utang tidak lancar) semakin besar

dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar

beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Semakin besar utang, semakin

besar resiko yang ditanggung perusahaan.

2.5 Rasio Profitabilitas

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari seluruh kegiatan operasional

perusahaan yang berarti hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan yang

diambil pihak manajemen. Rasio ini menggambarkan sejauh mana tingkat

efektivitas manajemen dalam mengelola perusaaan. Menurut Sartono (2000:64)

mengemukakan definisi rasio profitabilitas adalah:

“rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang

ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam

hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2009:156) mengatakan bahwa

profitabilitas adalah:

“kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dalam
hubungan dengan penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin
tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bagi perusahaan.”
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Tanpa memperoleh laba, tentu perusahaan tidak dapat memenuhi

tujuannya. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang dicapai oleh

perusahaan saat menjalankan operasinya.Semakin baik rasio profitabilitas maka

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan

perusahaan.

2.5.1 Return on Equity

Menurut Gumanti (2011:116) mengemukakan bahwa rasio Return On

Equity adalah:

“rasio yang menunjukan seberapa mampu perusahaan menggunakan

modal yang ada untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dihitung

sebagai perbandingan laba setelah pajak dan total ekuitas”

Rasio yang menunjukan daya untuk menghasilkan laba atas investasi

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam

membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang sama.

Nilai laba bersih yang digunakan umumnya nilai laba bersih setelah pajak

sedangkan modal sendiri yang digunakan adalah modal sendiri yang digunakan

pada akhir periode.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, rasio ini mengkaji sejauh

mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu

memberikan laba atas ekuitas. Rasio ini juga memperlihatkan sejauh mana

perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif dan mengukur tingkat

keuntungan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemegang

saham.
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	 	 	( )ℎ ℎ
Adapun rumus Return on Equity:

ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang

investasi yang baik dana manajemen biaya yang efektif.  Menurut Febria (2013)

Semakin besar ROE, berarti semakian besar pula kemampuan perusahaan

menghasilkan laba bagi pemilik perusahaan. ROE tentunya tidak hanya menjadi

indikator bagi pemilik perusahaan untuk mengevaluasi sejauh manajemen yang

telah bekerja dalam mengoptimalisasikan fungsi dari tugasnya dalam

meningkatkan kinerja perusahaan, akan tetapi mampu menjadi sumber informasi

bagi investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

2.5.2 Return On Asset

Rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola aset yang

dimilki sehingga menghasilkan laba. Rasio ini menunjukan seberapa besar

efektifnya perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau laba

perusahaan (Clara,2001). Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan

asset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional

perusahaan.

Adapun rumus Return On Asset:

	 	 	( )	
Semkin tinggi Return On Asset semakin efiseien operasional perusahaan

dan sebaliknya, rendahnya Return On Asset dapat disebabkan oleh banyaknya aset
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perusahaan yang mengganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak,

kelebihan uang kertas, aset tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain.

2.6 Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik yang menerbitkan

kertas tersebut. Menurut Badan Pengawas Pasar Modal (2003) mengatakan saham

adalah:

“sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan

pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aset

perusahaan.”

Sejalan dengan Martalena dan Malinda (2011:12) mengatakan bahwa

saham adalah:

“saham dapat didefiniskan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau
pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Dengan menyertakan modal tersebut maka pihak tersebut memilki klaim
atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”

Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah suatu bukti keikutsertaan

dalam permodalan suatu perusahaan serta memilki hak atas sebagian kekayaan

perusahaan tersebut, dimana proporsinya sesuai dengan jumlah saham yang

dimilki oleh pemegang saham tersebut. Sebagai bukti keikutsertaan itu, maka

pemegang saham bisa dikatakan merupakan salah satu pemilik perusahaan.
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Keuntungan yang diperoleh pemegang saham, berupa:

1. Dividen, dividen yang diperoleh oleh pemegang saham jika perusahaan

memperoleh keuntungan dan membagikan sebagian keuntungan tersebut

untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Capital gain, atau keuntungan modal adalah selisih antara harga saham

pada saat membeli dengan harga saham pada saat dijual kembali.

3. Keuntungan lainnya adalah turut memiliki perusahaan dan memiliki hak

suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menentukan

kebijaksanaan perusahaan. Tetapi hak suaranya tentu akan lebih berarti

apabila pemegang saham merupakan pemegang saham mayoritas.

2.6.1 Jenis-Jenis Saham

1. Saham Preferen

Menurut Darmadji dan Fackrudin (2012:10) mengemukakan beberapa

karakteristik saham preferen, yaitu:

a. Pemilik saham preferen mempunyai hak untuk menerima terlebih

dahulu dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa;

b. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, maka pemilik saham

preferen memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai

nominal saham lebih dahulu setelah kreditor;

c. Pemilik saham preferen memiliki hak memperoleh pembagian

kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa stelah semua

kewajiban perusahaan dilunasi jika perusahaan dilikuidasi;
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Saham ini memberikan kepastian pembagian dividen bagi para

pemegangnya. Pada umumnya, jumlah dividen yang akan dibagikan pun

sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga walau perusahaan memperoleh

laba yang lebih tinggi, dividen yang dibayarkan pun tidak akan berubah.

2. Saham biasa

Menurut Darmadji dan Fackruddin (2012:10) saham biasa memiliki

karakteristik, yaitu:

a. Pemilik saham biasa akan mendapatkan dividen sepanjang

perusahaan memperoleh laba;

b. Dalam rapat umum pemegang saham, pemilik saham biasa

memiliki hak suara (satu saham satu suara);

c. Disaat perusahaan dilikuidasi, maka pemilik saham biasa memiliki

hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan;

d. Pemilik saham biasa memiliki hak terlebih dahulu untuk memiliki

saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan

2.6.2 Teknik Analisis Saham

Dengan banyaknya saham yang diperjualbelikan, investor harus

melakukan analisis terlebih dahulu untuk menghindari kemungkinan kerugian.

Ada dua alat utau metode analisis yang digunakan, yaitu:

1. Analisis Teknikal

Analisis ini mengamati perubahan harga saham di masa lalu. Perubahan

harga saham biasanya disajikan dalam bentuk grafik sehingga grafik

menjadi alat analisis teknikal. Penganut analisis teknikal ini percaya
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bahwa harga yang terbentuk dipasar saat ini sudah mencerminkan semua

informasi, karenanya harga saham dipasar dapat dijadikan dasar analisis.

Menurut Kamaruddin (2004:79) pemikiran yang mendasari analisis

tersebut adalah:

1) Bahwa harga saham mencerinkan informasi yang relevan.

2) Bahwa informasi tersebut ditunjukan oleh perubahan harga

diwaktu yang lalu.

3) Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola

tersebut akan berulang kemabali.

Analsisi ini cocok untuk melakukan transaksi jangka pendek. Namun

tingkat kesalahan analisis teknikal relatif lebih tinggi dibanding analisis

fundamental. Hal itu bisa dihindari dengan melakukan transaksi dengan

alat yang tepat.

2. Analisis Fundamental

Analisis fundamental terbukti sebagai salah satu metode peilihan saham

yang ampuh. Analisis fundamental berarti mencoba melihat prospek

saham sebuah perusahaan berdasarkan kondisi fundamental perusahaa

tersebut. Menurut Husnan (2009:315) analisis fundamental

memperlihatkan harga saham dimasa yang akan datang dengan:

1) Memperkirakan nilai faktor-faktor fundamental yang

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang.

2) Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga

diperoleh taksiran harga saham.
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Ada dua aspek yang penting dalam melakukan analisis fundamental ini

yaitu kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif bertumpu pada data

historis kinerja keuangan atau laporan keuangan emiten. Dari laporan

keuangan tersebut dilakukan analisis-analisis keuangan yang lebih spesifik

lagi tergantung kepada kebutuhan analis. Sedangkan aspek kualitatif

melihat prospek perusahaan dengan menimbang faktor-faktor non

financial seperti kemampuan manajemen, rencana perusahaan, transparansi

dan persaingan usaha.

2.7 Harga Saham

Menurut Jogiyanto (2010:88) pengertian harga saham adalah:

“harga  yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh

pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran

saham yang bersangkutan dipasar modal.”

Sedangkan menurut Widoatmodjo (2012:45) harga saham adalah:

“harga saham merupakan harga atau nilai uang yang bersedia dikeluarkan

untuk memperoleh atas suatu saham”

Harga saham menurut Undang-Undang No. 1995 tentang pasar modal

adalah penerimaan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh setiap investor

untuk penyertaan dalam perusahaan. Pergerakan harga saham dapat ditentukan

oleh permintaan dan penawaran oleh para investor. Pada saat kondisi permintaan

lebih banyak daripada penawaran maka harga saham cenderung naik, sebaliknya

pada saat penawaran lebih besar dari pada permintaan maka harga saham

cenderung akan turun.
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J.C Van Horne & J.M Wachowichz (2001:5) mengemukakan, the market

value prices serves as barometer or bussines performance it indicates how well

management is doing in behalf of its stockholders. Artinya, nilai pasar berfungsi

sebagai barometer atau kinerja usaha yang menunjukkan seberapa baik

manajemen melakukan kinerja atas nama pemegang sahamnya. Harga saham yang

tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan yang baik, sehingga tingkat

pengembalian atas investasi yang ditanamkan investor akan semakin besar pula,

hal ini akan menarik perhatian para investor dan meningkatkan permintaan atas

saham.

Tandelilin (2010) mengemukakan harga pasar saham menentukan

besarnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisa dihitung dari hasil perkalian

harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Harga saham berubah-ubah

setiap terjadi transaksi, bisa dalam hitungan hari, jam, menit, bahkan detik

tergantung kepada ramainya aksi jual beli saham pada hari tersebut.

Perkembangan harga saham selalu menjadi objek yang menarik untuk

dianalisis. Keberhasilan dan ketepatan memprediksi perkembangan harga saham

merupakan tujuan yang diharapkan oleh para investor yang bermain di pasar

modal, terutama investor yang merupakan spekulator. Nilai suatu perusahaan bisa

dilihat dari harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal.

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan

penawaran. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor

terhadap saham suatu perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalami

perubahan seiring dengan minat investor untuk menempatkan modalnya pada
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saham. Jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham dalam kondisi baik,

maka biasanya harga saham perusahaan yang bersangkutan akan naik, demikian

pula sebaliknya, jika perusahaan dinilai rendah oleh pasar, maka harga saham

perusahaan juga ikut turun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar perdana.

Dengan demikian, kekuatan tawar menawar di pasar sekunder antara investor

yang satu dengan investor yang lain sangat menentukan harga saham.

2.7.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham,diantaranya

sebagai berikut:

1 Kondisi fundamental emiten

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja

emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar

pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Sebaliknya semakin

menurun kinerja emiten maka semakin besar kemungkinan menurunnya

harga saham yang diterbitkan dan diperdagangkan (Arifin,2001:116).

2 Hukum permintaan dan penawaran

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan

penawaran dipasar modal. fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa

minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena itu, harga

saham setiap saat bisa berubah seiring dengan minat investor untuk

menginvestasikan modalnya pada saham (Darmadji dan

Fakhrudin,2012:9).
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3 Tingkat suku bunga

Investor selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Dengan

adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil berbagai sarana

investasi akan mengalami perubahan ada yang cenderung naik dan ada

yang cenderung turun (Arifin,2001:116).

4 kondisi keuangan perusahaan

nilai dari suatu perusahaan bisa dilihat dan harga saham perusahaan yang

bersangkutan dipasar modal. kondisi perusahan yang baik biasanya akan

meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga harga saham

naik begitu pula sebaliknya (Darmadji dan Fakhrudin,2012:9).

5 Valuta asing

Dolar merupakan mata uang kuat yang dapat mempengaruhi nilai mata

uang negara-negara lain. Ketika suku bunga dolar naik, maka nvestor

asing mengharapkan hal yang saham. Mereka akan menjual sahamnya

untuk ditempatkan di bank dalam bentuk dolar yang mengakibatkan harga

saham cenderung turun (Arifin,2001:116).

6 kondisi ekonomi dan politik pada umumnya

faktor ini memepengaruhi supply dan demand akan saham. Keadaan

perekonomian yang stabil dan situasi politik yang kondusif akan menarik

minat investor untuk berinvestasi(Darmadji dan Fakhrudin,2012:9).

7 News dan Rumors

Berita yang beredar ditengah masyarakat yang menyangkut beberapa hal

baik masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan dan sebaginya. Dengan
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adanya berita tersebut para investor bisa memprediksi seberapa kondusif

keadaan negeri ini sehingga investasi bisa dilaksankan. Hal ini akan

berdampak pada pergerakan saham dibursa (Arifin,2001:116).

2.8 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan merupakan faktor internal yang harus diperhatikan oleh

investor untuk mengetahui seberapa efektif manajemen dalam mengelola kegiatan

perusahaan serta memprediksi apakah perusahaan dapat menciptakan kesejahtraan

bagi investor. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi ekspektasi

investor terhadap nilai suatu emiten dan menyebabkan semakin tinggi pula harga

sahamnya. Meningkatnya harga saham berarti akan membentuk return saham

yang positif bagi investor dan sebaliknya jika kinerja perusahaan menurun akan

menyebabkan harga saham mengalami penurunan dan return saham yang negatif

bagi investor.

Menurut D’Amato (2010) bahwa analisis rasio keuangan merupakan

analisis yang paling jelas, mudah serta logis untuk dijadikan indikator penilaian

para investor di pasar modal. Analisis rasio keuangan terbagi atas dua jenis

perbandingan. Pertama adalah perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio

yang diperoleh perusahaan dari waktu ke waktu. Maka analisis dapat mempelajari

apakah terjadi peningkatan dalam kondisi keuanga dan prestasi perusahaan atau

apakah tidak terdapat perkembangan yang berarti.

Kedua adalah perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio yang

diperoleh perusahaan dengan rasio yang diperoleh perusahan lain. Perbandingan

tersebut dapat menunjukan kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bila
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dibandingkan dengan perusahaan lain. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar.

Rasio likuiditas dan leverage berguna untuk memprediksi kemampuan

perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Likuiditas merupakan ketersediaan kas lancar dimasa depan setelah

memperhitungkan komitmen yang ada. Leverage merupakan ketersediaan kas

jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. Rasio

profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi

yang mungkin dikendalikan dimasa depan (PSAK,2012)

Menurut Widoatmodjo (2012) harga dibursa ditentukan oleh permintaan

dan penawaran. Semakin banyak yang membeli saham maka harga tersebut

cenderung akan bergerak naik, dan sebaliknya. kinerja perusahaan emiten dan

pergerakan harga bergerak searah. Jadi jika kinerja keuangan perusahaan baik

maka harga sahamnya akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Dengan mengetahui kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan

keuangan perusahaan, maka dapat diketahui bagaimana kinerja perusahaan

tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kondisi

fundamental emten yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri.

Secara teoritis informasi fundamental yang tercermin dalam kinerja keuangan

perusahaan berpengaruh terhadap harga saham.

Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya terhadap

kenaikan harga saham. Sebaliknya semakin  menurun kinerja emiten maka

semakin besar kemungkinan menurunnya harga saham yang diterbitkan dan
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diperdagangkan. Dari uraian diatas penulis akan menggambarkan kerangka

pemikiran dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap

permasalahan pokok yang akan dianalisis sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.8.1 Hubungan Current Ratio (CR) dengan Harga Saham

Current Ratio atau rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya atau

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio ini

bagi investor sangat penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat

menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Maka dari itu, investor dituntut untuk

lebih jeli memantau perusahaan (Amalia,2011)

Jika perusahaan mengalami masalah dalam membayar utang jangka

pendeknya maka perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan
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(Financial Distress), dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak dapat diatasi maka

akan mengalami kebangkrutan (bankruptcy). Jika perusahaan mengalami

kesulitan membayar utang lancarnya maka para investor akan menjual saham-

sahamnya sehingga harga saham perusahaan akan menjadi turun. Dalam hal ini

rasio lancar yang menghubungkan antara asset lancar dibagi dengan utang lancar

dapat dijadikan bandingan dalam hal melihat suatu keadaan dalam berinvestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) dan Kelly (2012) hasil

penelitiannya menunjukan current ratio berpengaruh terhadap harga saham.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Itabilah (2011) dan Nardi (2014)

yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham

2.8.2 Hubungan Quick Ratio (QR) dengan Harga Saham

Quick Ratio atau asset cepat merupakan rasio yang menunjukan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar utang lancar dengan

aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Persediaan pada dasarnya

termasuk kedalam aset lancar, namun pada kenyataanya seringkali persediaan

menumpuk dan harga nya terus merosot tajam. Karenanya persediaan dikeluarkan

atau dikurangi untuk mendapatkan rasio sebenarnya (Sutopo,2012)

Investor akan langsung melihat kemampuan perusahaan dalam membayar

utang lancar nya tanpa persediaan, baik atau tidak. Jika perusahaan mampu

membayar utang lancar dengan aset lancar setelah dikurangi persediaan, maka

dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi baik dan sehat. Jika

perusahaan dalam kondisi baik maka investor akan banyak yang melakukan

permintaan daripada penawaran,
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Jika banyak yang melakukan permintaan, banyak yang membeli saham

perusahaan yang mempunyai kondisi yang baik, maka harga saham akan

mengalami peningkatan. Jika harga saham tinggi maka investor akan tertarik

sehingga banyak yang ingin berinvestasi diperusahaan tersebut.  Banyaknya

investor yang berinvestasi akan membantu perusahaan dalam memperoleh dana,

tambahan modal kerja dan untuk pengembangan usaha.

Penelitian quick ratio yang dilakukan oleh Raghilia (2013) dan Clara

(2013) menyatakan quick ratio berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) dan Itabilah (2011) menyatakan

bahwa quick ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.

2.8.3 Hubungan Debt Equity Ratio (DER) dengan Harga Saham

Menurut Darsono & Ashari (2005) Debt Equity Ratio menunjukan

persentasi penyedia dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman.

Semakin tinggi rasio, maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang

disediakan oleh pemegang saham. Semakin rendah rasio akan semakin baik

kemampuan perusaahan dalam membayar utang jangka panjangnya.

Jika perusahaan tidak dapat membayar utang jangka panjangnya secara

tepat waktu maka dianggap perusahaan dalam posisi yang bermasalah. Pada

kondisi ini perusahaan mengalami kondisi financial disterss. Sebaliknya jika

perusahaan mempunyai DER  baik maka investor percaya bahwa perusaahan

dalam kondisi yang stabil karena tidak memiliki kendala atau permasalahan

apapun sehingga banyak permintaan akan saham yang akan berpengaruh terhadap

naiknya harga saham.



48

Menurut hasil penelitian Amalia (2011) dan Itabilah (2011) menyatakan

bahwa debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham, berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Andri (2013) dan Safitri (2013) yang menyatakan

bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.

2.8.4 Hubungan Debt Asset Ratio (DAR) dengan Harga Saham

Menurut Darsono & Ashari (2005) menyatakan rasio ini digunakan untuk

menghitung tingkat solvency atau kemampuan membayar utang-utang dimana

apabila aset seluruh dijual, perusahaan mampu menutupi seluruh utang yang

dimiliki. Apabila kondisi aset perusahaan kurang menutupi utang perusahaan,

maka dapat dikategorikan paerusahaan tersebut bangkrut. Nilai rasio yang tinggi

menunjukan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidak mampuan

perusahaan membayar semua kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio

yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi pada akhirnya

akan mengurangi pemabayaran deviden.

Menurut hasil penelitian Andri (2013) dan Viandita (2012) menyatakan

bahwa debt asset ratio berpengaruh terhadap harga saham, berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Amalia (2011) dan Adi (2014) yang menyatakan bahwa

debt asset ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.

2.8.5 Hubungan Return On Asset (ROA) dengan Harga Saham

Return On Asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Dari sudut pandang

investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa

datang adalah dengan melihat sejauh mana petumbuhan profitabilitas perusahaan.
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Rasio ini penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang

dilakukan investor disuatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai

dengan tingkat yang disyaratkan oleh investor (Zuliarni,2012).

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan

dan menunjukan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset

untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin tinggi ROA maka kinerja

perusahaan semakin efektif dan kemudian akan meningkatkan daya tarik bagi

investor karena tingkat kembalian akan semakin besar. Hal ini akan berdampak

bahwa harga saham dari perusahaan tersebut akan semakin meningkat.

Menurut Syamsuddin (2009) menyatakan bahwa para pemegang saham

menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan baik sekarang maupun masa

yang akan datang karena tingkat keuntungan ini akan mempengaruhi harga saham

yang mereka miliki. Jadi dengan kata lain, meningkatnya profitabilitas perusahaan

berarti meningkatkan harga saham.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Setiadi (2014) dan Raghilia

(2013) menyatakan return on asset berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Itabilah (2011) dan Puspita (2013) menyatakan

bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap harga saham.

2.8.6 Hubungan Return On Equity (ROE) dengan Harga Saham

Return On Equity merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahan

menghasilkan laba atas investasi yang dilakukan investor (Wild,2005). Investor

yang melakukan investasi untuk mendapatkan pemgembalian atas uangnya

dengan rasio ini akan menunjukan seberapa besar pengembalian tersebut.



50

Semakin besar rasio ini maka dapat mempengaruhi minat investor untuk

melakukan pembelian saham sehingga harga saham akan meningkat.

Menurut Husnan (2009:309) mengatakan bahwa “....jika kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, harga saham akan meningkat.”

Dengan kata lain profitabilitas mempengaruhi harga saham. Analisis ROE ini

sering digunakan oleh para investor, karena didalamnya mencerminkan

kemungkinan tingkat laba yang akan diperoleh pemegang saham.

ROE yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan akan memberikan

peluang tingkat pengembalian/pendapatan yang cukup besar bagi investor.

Tingkat pengembalian yang tinggi memiliki kemungkinan pendapatan yang

diharapkan oleh investor akan naik pula dan hal ini akan berdampak pada

peningkatan harga saham. Menurut Silalahi dalam Fahmi (2011) menyatakan

bahwa ROE merupakan salah satu rasio keuangan yang berpengaruh positif

terhadap harga saham, hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin besar ROE,

maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan modal

yang ada semakin baik, sehingga harga saham perusahaan tersebut semakin

meningkat.

Berdasarkan keterangan di atas, ROE yang tinggi dapat memberikan

peluang tingkat pengembalian atau pendapatan yang tinggi. Tingkat pengembalian

yang tinggi memiliki kemungkinan pendapatan yang diharapkan oleh investor

akan naik pula dan hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham. Jadi

perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi akan memberikan pengaruh positif

bagi investor untuk memburu saham perusahaan tersebut dan tentu saja harga
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sahamnya akan meningkat, citra emiten dimata publik juga ikut terdongkrak, pada

akhirnya publik akan membeli produk/jasa dari emiten tersebut dan dampak

positif berikutnya penjualan perusahaan meningkat dan ini semua akan

mempengaruhi ROE.

Menurut hasil penelitian Ratih (2013) dan Dini (2011) menyatakan return

on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Itabilah (2011) dan Kelly (2012) menyatakan bahwa return

on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham.

2.8.7 Hubungan Current ratio, Quick Ratio, Debt Equity Ratio, Debt asset

ratio, Return On Equity dan Return On Asset dengan Harga Saham

Kemampuan perusahaan membayar utang sangat diperhatikan oleh

investor, karena utang merupakan hal yang bisa menyebabkan kebangkrutan

dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang harus diakuisisi karena utang yang

tidak terbayar,maka dari itu investor ingin kondisi perusahaan sehat yang liquid

dan solvable. Liquid dan solvable adalah dimana suatu perusahan dinyatakan

sehat dan dalam keadaan baik, karena ia mampu melunasi utang jangka pendek

dan utang jangka panjangnya secara tepat waktu.

Pada posisi ini saham perusahaan dilihat dalam kondisi yang baik dan

konstan, artinya secara financial dan non financial perusahaan dianggap tidak

memiliki kendala atau permasalahan apapun (Siegel dan Shim, 2005).

Profitabilitas menunjukan sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Menurut

Brigham dan Houston (2010) profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah
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kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan dengan laba

yang besar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.

Jika Current ratio, Quick Ratio, Debt Equity Ratio, Debt asset ratio,

Return On Equity dan Return On Asset dalam keadaan baik maka perusahaan

tersebut memiliki kinerja yang bagus, sehat dan mampu bertahan. Investor pun

akan tertarik dengan melihat kondisi tersebut, sehingga harga saham akan terus

meningkat karena banyak investor yang terus membeli saham perusahaan. Dengan

harga saham yang terus meningkat maka perusahaan tidak memunyai masalah

dengan pembayaran utang, mempunyai dana untuk pengembangan usaha,

ekspansi dan lain-lain.
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2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian keterkaitan antara Current ratio, Quick Ratio, Debt

Equity Ratio, Debt asset ratio, Return On Equity dan Return On Asset terhadap

Harga Saham di atas yang mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan

masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial

H1 : Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

H2 : Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

H3 : Debt Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

H4 : Debt Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

H5 : Return On Assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham

H6 : Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham

2. Secara Simultan’

H7 : Current ratio, Quick Ratio, Debt Equity Ratio, Debt asset ratio, Return

On Equity dan Return On Asset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

harga saham.


