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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1    Pengertian Manajemen Keuangan  

            Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan penting dalam 

perusahaan. Tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, 

mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Tetapi, 

manajer keuangan pun harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi 

sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian deviden) 

dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Pengaturan kombinasi sumber dana 

berikut kebijakan deviden merupakan penentu besar kecilnya beban finansial dan 

resiko finansial. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus 

mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya 

paling murah. Hal tersebut harus dapat diupayakan oleh manajer keuangan. 

            Menurut Sutrisno (2012:3) pengertian manajemen keuangan adalah : 

 “ Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 

diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 

yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien”. 

 

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan segala 

kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara 
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memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan 

mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

 

            Segala aktivitas dalam perusahaaan khususnya dalam kegiatan manajemen 

keuangan dilakukan untuk mencapai suatu target atau tujuan tertentu.  

Tujuan manajemen keuangan sendiri menurut Sutrisno (2012:4) adalah 

“Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham 

diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang 

merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, 

pendanaan, dan kebijakan deviden”. 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

 

            Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5) terdiri dari tiga 

keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, 

dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan 

menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa 

depan yang diharapkan dari investasi akan mengandung resiko atau 

ketidakpastian. Risiko dan hasil  yang diharapkan dari investasi itu akan 

sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai 

perusahaan. 
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2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan investasinya.  

3. Keputusan Deviden 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang 

saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan 

untuk menentukan: (1) besarnya prosentase laba yang dibagikan kepada 

para pemegang saham dalam bentik cash dividend, (2) stabilitas dividen 

yang dibagikan, (3) dividen saham (stock dividend), (4) pemecahan 

saham (stock split), serta (5) penarikan kembali saham yang beredar, 

yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham.  

2.1.4 Sumber Dana Keuangan 

 

            Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan 

sehari-hari, untuk investasi ataupun untuk keperluan lainnya. Dana perusahaan 

tersebut jika ditinjau dari asal sumber dana tersebut, dapat dipisahkan ke dalam dua 

jenis yakni sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar.  

 Di mana menurut Sutrino (2012:6-8) sumber dana dari dalam adalah 

sumber dan perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan, 
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sedangkan sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari 

sumber-sumber di luar perusahaan.  

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

          Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan 

tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah.  

         Sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk membuat dan 

melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang 

dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi 

perusahaan terkini. Kemudian hasil dari laporan keuangan juga akan menentukan 

langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan melihat 

berbagai persoalan yang ada baik kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya. 

        Dari penjabaran di atas Kasmir (2014:7) memberikan pengertian 

sederhana mengenai pengertian laporan keuangan yaitu: 

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 

 

       Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini 

adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan 

laba rugi). Biasanya lapora keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau 

enam bulan untuk keperluan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan 
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lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adamya laporan 

keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan 

keuangan tersebut. 

       Laporan keuangan akan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai kinerja manaejemen 

perusahaan. Penilaian kinerja akan menjadi patokan atau ukuran apakah 

manajemen mampu atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah 

digariskan. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

          Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak 

dalam maupun pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan.   

         Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan 

menurut Kasmir (2014:10) yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 
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4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

           Dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat 

diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Agar laporan keuangan 

dapat dimengerti dan dipahami dapat dilakukan dengan menganalisi laporan 

keuangan tersebut dengan melakukan analisis keuangan menggunakan rasio 

keuangan. 

2.2.3 Sifat Laporan Keuangan 

          Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus 

dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal 

penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. 

         Menurut Kasmir (2014:11) sifat laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Bersifat historis 

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau 

masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan 

disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang 

(tahun atau periode sebelumnya). 



19 
 

2. Menyeluruh 

Maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya 

laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pembuatan atau penyusunan yang tidak lengkap tidak akan memberikan 

informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

          Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat 

kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang 

dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), 

serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian juga akan diketahui 

jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba 

atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang 

disajikan. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami 

dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. 

          Pengertian Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2013:190) yaitu: 

 “ Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan   melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 

proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 
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        Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik 

analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan pun tepat. Memasukan angka 

serta rumus pun harus diperhatikan karena mempengaruhi keakuratan hasil yang 

hendak dicapai. Kemudian, hasil tersebut diinterpretasikan sehingga diketahui 

posisi keuangan yang sesungguhnya. 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan  

 

          Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah 

menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan. Atau dapat pula 

dilakukan antara satu laporan dengan laporan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar 

lebih tepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode 

selanjutnya. 

         Ada beberapa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan menurut 

Kasmir (2014:68) yaitu: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam saru periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 
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5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.  

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

2.4 Analisis Fundamental 

2.4.1 Pengertian Analisis Fundamental 

 Ada banyak teknik analisis yang dapat digunakan oleh investor untuk 

membantu keputusan dalam berinvestasi dimana investor memutuskan untuk 

membeli saham atau menjual saham perusahaan yang dimiliki oleh investor 

tersebut. Salah satu teknik analisis yang digunakan adalah analisis fundamental.  

 Adapun pengertian analisis fundamental menurut Tatang Ary Gumanti 

(2011:309) adalah 

“Analisis Fundamental diartikan sebagai suatu metode penilaian 

sekuritas yang melibatkan operasi dan keuangan perusahaan, 

khususnya penjualan, laba, potensi pertumbuhan, asset, utang, 

manajemen, produk atau persaingan”.  

 

Sedangkan analisis fundamental menurut Desmond Wira (2015:152) adalah 

“Analisis Fundamental memperhitungkan beberapa faktor, seperti 

kinerja perusahan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis 

ekonomi dan pasar makro-mikro”.  

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

fundamental merupakan suatu metode penilaian sekuritas yang melibatkan operasi 

dan keuangan perusahaan, khususnya penjualan, laba, potensi pertumbuhan, asset, 

utang, manajemen, produk atau persaingan dengan memperhitungkan beberapa 
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faktor, seperti kinerja perusahan, analisis persaingan usaha, analisis industri, 

analisis ekonomi dan pasar makro-mikro. 

2.4.2 Pendekatan Analisis Fundamental 

 Dalam berinvestasi, investor akan memperoleh hasil keuntungan yang 

maksimal pada kondisi perusahaan yang sedang baik. Kondisi perusahaan yang 

baik dapat dilihat saat perusahaan memiliki laba yang besar dan potensi 

pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun meningkat. 

 Menurut Desmond Wira (2015:153-160) analisis fundamental memiliki 

beberapa pendekatan, namun yang sering digunakan adalah analisis top-

down. Analisis pertama yang dilakukan yaitu dari skala yang paling luas 

(makro ekonomi), kemudian sektor industri, lalu mengerucut ke kondisi 

perusahaan (mikro ekonomi). 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kondisi perusahaan, dimana 

dengan menganalisis mikro ekonomi perusahaan, sehingga dapat melihat dan 

mengukur kesehatan keuangan perusahaan tersebut, dan hal ini dapat dilakukan 

dengan melihat laporan keuangan dan menganalisis rasio dari perusahaan tersebut. 

2.5 Analisis Rasio Keuangan 

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

     

          Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam 

angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing. Angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan menjadi krang berarti jika hanya dilihat dari satu 

sisi saja. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila kita bandingkan antara satu 

komponen dengan komponen lainnya. Dilakukan dengan cara membandingkan 
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angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. 

Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu 

perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja 

manajemen dalam periode tertentu. Perbandingan ini kita kenal dengan nama 

analisis rasio keuangan. 

         Menurut Kasmir (2014:104) pengertian analisis laporan keuangan adalah: 

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada  dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya”.  

 

         Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen 

dalam suatu periode apakah pencapaian target seperti yang telah ditetapkan. 

Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan 

sumber daya perusahaan secara efektif. 

         Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-

hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau 

dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil 

oleh pemilik perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang yang 

ada dalam manajemen. 

2.5.2 Tujuan Analisis Rasio Keuangan 

 

          Laporan keuangan bagi sebagian pihak yang tidak memiliki latar belakang 

keuangan tentu merupakan sesuatu yang rumit. Angka-angka yang tersaji dalam 

laporan keuangan bisa akan membingungkan baik untuk dibaca maupun untuk 

dimengerti. Bahkan bagi sebagian pihak yang mengerti mengenai keuangan laporan 

keuangan menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian ekstra untuk dapat 
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dipahami. Untuk dapat memahami laporan keuangan diperlukan pengetahuan 

tentang alat-alat analisis laporan keuangan. 

         Tujuan Analisis laporan keuangan menurut Tatang Ary Gumanti 

(2011:105) adalah: 

 

“Analisis rasio akan dapat membantu seseorang untuk lebih 

memahami suatu laporan keuangan, karena analisis rasio tidak hanya 

menggunakan satu bentuk ayau bersumber dari satu laporan 

keuangan misalnya laporan neraca dan laba rugi, melainkan ada juga 

yang menggabungkan kedua sumber informasi tersebut”.  

        

        Hal ini digunakan karena dapat memudahkan bagi perusahaan maupun 

pihak lain dalam mengukur kinerja suatu perusahaan tertentu. 

2.5.3 Bentuk-bentuk Rasio Keuangan 

 

          Untuk mengukur kinerja perusahaan dengan rasio-rasio keuangan, dapat 

dilakukan dengan berbagai keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, 

kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur 

diinterprestasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. 

           Adapun enam bentuk-bentuk rasio keuangan menurut Kasmir (2014:106) 

yaitu: 

1. Rasio Likuiditas. 

2. Rasio Solvabilitas. 

3. Rasio Aktivitas. 

4. Rasio Profitabilitas. 

5. Rasio Pertumbuhan. 

6. Rasio Penilaian. 
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          Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan empat bentuk rasio 

keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. 

2.5.4 Pengertian Rasio Likuiditas 

 

          Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama utang 

jangka pendeknya (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh beberapa faktor. 

Pertama, bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama 

sekali. Kedua mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun pada saat jatuh 

tempo perusahaan tidak memiliki dana secara tunai sehingga harus menunggu 

dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, 

menjual surat-surat berharga, atau menjual persediaan atau aktiva lainnya.  

         Tidak jarang pula perusahaan mengalami kelebihan dana, dimana jumlah dana 

tunai dan dana yang segera dicairkan melimpah. Namun kejadian ini bagi 

perusahaan juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara 

optimal. 

         Menurut Kasmir (2014:129) pengertian rasio likuiditas adalah 

 

” Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya”. 

 

          Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik 

kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam 

perusahaan (likuiditas perusahaan).  

 

 



26 
 

2.5.4.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

 

            Rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak di 

perusahaan. Pihak yang berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen 

perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian pihak luar 

perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak kreditor dan distributor atau 

supplier yang menyalurkan atau menjual barang secara angsuran kepada 

perusahaan. 

            Berikut tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kasmir (2014:132) 

yaitu:  

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan 

untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai 

jadwal batas waktu yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, 

jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama 

dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar tampa memperhitungkan sediaan 

atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang 

yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang 

ada dengan modal kerja perusahaan. 
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5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk 

membayar utang. 

6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang. 

7.  Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-

masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.  

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 

          Bagi pihak luar perusahaan, seperti investor, distributor, dan masyarakat 

luas rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban kepada pihak ketiga.  

2.5.4.2 Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

            Menurut Kasmir (2014:134) jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat 

digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan adalah 

1. Rasio lancar (current ratio) 

2. Rasio sangat lancar (quick ratio) 

3. Rasio kas (cash ratio) 

4. Rasio perputaran kas 

5. Inventory to net working capital 
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             Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan oleh penulis adalah 

rasio lancar (current ratio). Di mana current ratio menurut Kasmir (2014:134) 

adalah 

“Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan  perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan”. 

 

            Dari hasil pengukuran current ratio, apabila rasio lancar rendah, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar modal untuk 

membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu 

kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak 

digunakan sebaik mungkin. Adapun rumus current ratio sebagai berikut: 

Current Ratio =  
Aktiva lancar (Current Assets)

Utang Lancar (Current Liabilities)
 

 

2.5.5 Pengertian Rasio Solvabilitas  

 

          Setiap sumber dana memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Penggunaan modal sendiri memiliki kelebihan, yaitu mudah diperoleh, beban 

pengembalian yang relatif lama, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran 

termasuk bunga dan biaya lainnya. Namun, penggunaan modal sendiri pun 

memiliki kekurangan yaitu jumlahnya relatif terbatas. 

          Selain modal sendiri ada yang dinamakan modal pinjaman. Dimana 

kelebihan dari modal pinjaman adalah jumlahnya relatif tidak terbatas dan 

menambah motivasi manajemen untuk bekerja aktif dan kreatif karena dibebani 

untuk membayar beban kewajibannya, sekalipun terkadang lebih beresiko. 
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Sementara itu, kekurangannya adalah persyaratan untuk memperolehnya relatif 

sulit. 

           Pengertian rasio solvabilitas menurut Kasmir (2014:150) adalah 

 

“Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan 

dibiayai dengan hutang”. 

   

           Pengukuran rasio solvabilitas atau leverage ratio dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan, yaitu dengan mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana 

pinjaman digunakan untuk permodalan dan melalui pendekatan rasio-rasio laba 

rugi. 

2.5.5.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas 

            

            Berikut beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas 

menurut Kasmir (2014:153) adalah 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya (kreditor). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva.  

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijasikan jaminan utang jangka panjang. 
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7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, 

terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Tujuan lainnya. 

            Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio menurut 

Kasmir (2014:154) adalah 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya 

aktiva tetap dengan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih 

ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

8. Manfaat lainnya. 

             Dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa 

hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta 

mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 



31 
 

2.5.5.2 Jenis-jenis Rasio Solvabilitas 

 

            Menurut Kasmir (2014:155) jenis-jenis rasio yang terdapat dalam rasio 

solvabilitas adalah 

1. Debt to asset ratio (debt ratio) 

2. Debt to equity ratio 

3. Long term debt to equity ratio 

4. Tangible assets debt coverage 

5. Current liabilities to net worth 

6. Times interest earned 

7. Fixed charge coverage 

            Dalam penelitan ini rasio solvabiltas yang digunakan oleh penulis adalah 

debt to equity ratio dan debt to asset ratio.  Dimana debt to equity ratio menurut 

Kasmir (2014:157) adalah 

 “ Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas”.  

 

Debt to equity ratio untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung 

karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang 

stbil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi. Adapun rumus debt to equity ratio 

yaitu 

Debt to Equity Ratio =  
Total Utang (Debt)

Ekuitas (Equity)
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Sedangkan debt to asset ratio menurut Kasmir (2014:156) adalah 

 “ Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan 

kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva”.  

 

           Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan 

utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Adapun rumus debt to asset ratio 

yaitu 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

2.5.6 Pengertian  Rasio Profitabilitas 

 

          Tujuan terpenting yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh 

laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal 

seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan 

pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. 

          Pengertian rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:196) adalah 

 

 “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan”. 

 

          Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 
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2.5.6.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

 

            Tujuan penggunaan rasio profitbilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak 

luar perusahaan menurut Kasmir (2014:197) adalah: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

7. Dan tujuan lainnya. 

           Sementara itu, manfaat yang diperoleh dengan menggunakan rasio 

profitabilitas menurut Kasmir (2014:198) adalah: 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 
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4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Manfaat lainnya. 

2.5.6.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

 

            Menurut Kasmir (2014:199) rasio yang terdapat dalam rasio profitabilitas 

adalah 

1. Profit margin (profit margin on sales) 

2. Return on investment (ROI) 

3. Return on assets (ROA) 

4. Return on Equity (ROE) 

5. Price Earning Ratio (PER) 

             Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah 

profit margin (profit margin on sales) dan price earning ratio (PER). 

             Pengertian profit margin menurut Kasmir (2014:199) adalah 

 

“ Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas 

penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan mengukur 

margin laba atas penjualan”. 

 

            Profit Margin yang digunakan oleh penulis adalah Gross Profit Margin 

(GPM). Adapun rumus Gross Profit Margin (GPM) yaitu: 

Gross Profit Margin =  
Penjualan Bersih−Harga Pokok Penjualan

Sales
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Dimana menurut Harahap (2013:311) price earning ratio (PER) adalah  

“ Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar 

atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima”. 

  

           Apabila pasar modal efisien, maka rasio ini mencerminkan pertumbuhan 

laba perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pertumbuhan laba yang 

diharapkan oleh pemodal. Adapun rumus price earning ratio (PER) yaitu: 

Price Earning Ratio =  
Harga pasar per lembar

Earning per share
 

 

2.6 Return Saham 

      Ada banyak pilihan belajar investasi dan variasi investasi yang dapat 

digunakan dalam berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa 

mendatang. Salah stu investasi yang diminati oleh investor adalah investasi pada 

saham. 

       Menurut Hanafi (2012:192) return adalah 

 

            “ Return adalah tingkat keuntungan”. 

 

Sedangkan pengertian saham menurut Hanafi (2012:124) adalah 

 

 “Saham merupakan bukti kepemilikan. Seseorang yang mempunyai 

saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut”. 

 

Adapun pengertian return menurut Tatang Ary Gumanti (2011:53) adalah 

 

 “Apabila investasi diartikan sebagai pemilikan (pembelian) suatu aset, 

maka tingkat pengembalian investasi diartikan sebagai Rate of 

Return”.   
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Untuk mengetahui rate of return yang perlu diperhatikan adalah nilai awal 

invetasi modal dan proceeds atau pendapatan dari investasi bersih dari nilai 

investasi. 

 Menurut Tatang Ary Gumanti (2011:53) penerimaan tunai dalam return 

saham dapat berupa hasil penjualan atas investasi, sedangkan keuntungan 

modal (capital gain) adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu 

investasi yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli. 

 

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa return saham adalah 

tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham atau orang yang mempunyai 

saham suatu perusahaan dan merupakan tingkat pengembalian dalam sebuah 

investasi.  

Adapun rumus return yaitu: 

Return = {[(Pt –Pt-1) + Dt ] / Pt-1} x 100% 

Dimana 

Pt   : Harga pada periode t 

Pt-1  : Harga pada periode sebelumnya (t-1) 

Dt  : Deviden yang dibayarkan pada periode.  

2.7 Pengaruh Current Asset terhadap Return Saham 

 Current Ratio (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktiva lancar perusahaan untuk 

membiayai kewajiban atau utang lancarnya. Investor perlu mempertimbangkan 

rasio ini dikarenakan bila perusahaan tersebut mengalami likuidasi, perusahaan 

dapat membayar kewajibannya terutama hak minoritas ataupun mayoritas dengan 

aktiva yang dimiliki. Dengan adanya keefektifitasan pengelolaan aktiva lancar 
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tersebut, diharapkan return investor akan lebih maksimal dan tingkat keamanan atas 

investasi yang telah diberikan lebih terjamin. Berdasarkan uraian di atas 

dimungkinkan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham.  

2.8 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah 

hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor 

untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER 

maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi dan return 

perusahaan akan semakin rendah. 

2.9 Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Return Saham 

Debt to asset ratio berfungsi untuk mengetahui seberapa besar aktiva 

perusahaan yang didanai oleh utang perusahaan karena hal ini berpengaruh dalam 

pengelolaan aktiva. Karena jika debt to asset ratio semakin tinggi artinya 

pendanaan untuk perusahaan dengan menggunakan utang semakin banyak, dan 

dikhawatirkan dengan semakin tingginya utang perusahaan return yang diterima 

oleh investor akan semakin kecil, sehingga mengakibatkan investor enggan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

2.10 Pengaruh Gross Profit Margin terhadap Return Saham 

 Gross profit margin (GPM) merupakan besarnya keuntungan pendapatan 

bruto yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok ataupun 

biaya produksi. Dengan rasio ini maka investor dapat mengindentifikasi tingkat 
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pengembalian (return) atau rate of return dari modal yang telah diberikan apakah 

perusahaan dapat menghasilkan laba sefektif mungkin. Dengan melihat 

perkembangan laba yang diperoleh perusahaan diharapkan persentase keuntungan 

atau return yang diperoleh investor akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas 

dimungkinkan bahwa Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham.   

2.11 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Return Saham 

 Price Earning Ratio (PER) dikenal sebagai salah satu indikator terpenting 

di pasar modal, yaitu merupakan suatu rasio yang menggambarkan bagaimana 

keuntungan perusahaan atau emiten saham (company's earnings) terhadap harga 

sahamnya (stock price). Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka return 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersbut semakin besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2.12  Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama, Tahun Variabel Metode 

Analisis 

Hasil 

1.  “Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Aktivitas, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Economic Value 

Added Terhadap 

Return Saham Food 

and Beverage di 

Bursa Efek 

Indonesia” 

Ari Anggarani 

Winadi P.T (2010) 

Independen: 

Current Ratio 

(CR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Total 

Asset Turnover 

(TATO), 

Return on 

Equity (ROE) 

 

Dependen: 

Return Saham 

Regresi Linier 

Berganda 

Secara parsial CR 

dan DER 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap return 

saham. 

Secara simultan 

CR, DER, TATO, 

dan ROE tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap return 

saham.  

2.  “Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap 

Return Saham 

Manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (studi 

kasus pada 

perusahaan 

manufaktur sektor 

food and beverage)” 

Ika dan Farkhan 

(2013) 

Independen: 

Current Ratio 

(CR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Total 

Asset Turnover 

(TATO), 

Return on 

Asset (ROA), 

Price Earning 

Ratio (PER) 

Regresi Linear 

Berganda 

Secara simultan 

CR, DER, TATO, 

ROA, PER 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap return 

saham. 

Secara parsial 

ROA dan PER 

berpengaruh 

signifikan 
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Dependen: 

Return Saham 

terhadap return 

saham.  

3.  Analisis Faktor – 

Faktor Yang 

Mempengaruhi  

Return Saham (Kasus 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang Go 

Public di BEI periode 

tahun 2005 - 2009) 

Desy Arista dan 

Astohar  

(2012) 

Independen: 

Return On 

Assets (ROA), 

Debt to Equity 

Ratio (DER), 

Earning Per 

Share (EPS), 

Price To Book 

Value (PBV) 

Dependen: 

Return Saham 

Regresi Linier 

Berganda 

Secara parsial 

ROA tidak 

berpengaruh, 

DER 

berpengaruh, EPS 

berpengaruh, 

PBV berpengaruh 

pada return 

saham.  

Secara simultan 

ROA, DER, 

EPS,PBV 

berpengaruh pada 

return saham. 

4.  “Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Dan 

Leverage Terhadap 

Retrun  Saham  Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2009-2013” 

Okky Safitri, 

Sinarwati, 

Anantawikrama 

Independen: 

Debt to Asset 

Ratio(DAR),  

Assets (ROA), 

Return on 

Equity (ROE), 

Net Profit 

Margin (NPM) 

 

Dependen: 

Return Saham 

Regresi Linier 

Berganda 

Secara parsial 

DAR 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap return 

saham 

Secara simultan  

DAR, ROA, 

ROE, dan NPM 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap return 

saham 
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Tungga Atmadja 

(2015) 

5.  “Capital Stucture, 

Liquidity, And Stock 

Return” 

Adnan Gharaibeh 

(2014) 

Independent: 

Capital 

Structure, 

Liquidity Ratio 

 

Dependent: 

Stock Return 

Linear 

Regression  

Liquidity Ratio 

has an influenced 

to stock return 

simultaneosly 

6.  “The impact of 

financial leverage 

and market size on 

stock returns on the 

Dhaka stock 

exchange: Evidence 

from selected stocks 

in the manufacturing 

sector” 

Mohammad 

Nayeem Abdullah, 

Kamruddin Parvez, 

Tarana Karim, 

Rahat Bari Tooheen 

(2015) 

 

Independent: 

Leverage 

Ratio, Market 

Size  

 

Dependent: 

Stock Return 

Linear 

Regression 

The Leverage 

coefficient is 

negative and 

statistically 

significant for the 

manufacturing 

sector. 

Sumber: olahan peneliti 2015 

2.13  Kerangka Pemikiran 

        Investasi merupakan penanaman modal yang memiliki peranan yang sangat 

penting dalam perekonomian baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. 
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Pengertian lain mengenai investasi sendiri adalah pengeluaran atau pembelanjaan 

penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang 

modal dan juga perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian dan untuk menghasilkan return yang tinggi di masa yang akan 

datang. 

  Investasi yang sering dijumpai oleh investor adalah investasi saham. 

Menurut Tatang Ary Gumanti (2011:58)  investasi saham termasuk 

investasi dengan tingkat resiko yang cukup tinggi. Artinya, setiap investor 

yang memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan harus siap dengan 

konsekuensi bahwa uang mereka akan berkurang banyak sewaktu-waktu, 

karena tingkat resiko yang tinggi mengakibatkan tingkat return yang kecil 

pula. Agar dapat meminimalisasi tingkat resiko sebaiknya investor 

melakukan penilaian saham. Penilaian saham dapat dilakukan dengan 

menganalisis faktor fundamental dalam perusahaan tersebut. 

 Analisis fundamental menurut Tatang Ary Gumanti (2011:309) 

merupakan metode penelitian sekuritas yang melibatkan operasi dan 

keuangan perusahaan, khususnya penjualan, laba, potensi pertumbuhan, 

asset, utang, manajemen, produk, atau persaingan. Analisis fundamental 

mempertimbangkan variabel-variabel tersebut yang secara langsung 

berkaitan dengan perusahaan itu sendiri, daripada dengan keseluruhan 

pasar. Jika kita melakukan analisis fundamental berarti kita menganalisis 

secara keseluruhan laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan sendiri menurut Tatang Ary Gumanti (2011:103) 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan merupakan kinerja operasi selama suatu 

periode akuntansi tertentu dan mengetahui berapa return saham yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan. Maka digunakanlah rasio-rasio keuangan 

untuk mengetahui berapa return saham yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut. 

Segala sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan fakta 

historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan secara utuh ke depan. Terdapat empat jenis laporan keuangan yang 
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biasa disusun yaitu neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan 

arus kas. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan akan membantu investor 

unruk berinvestasi atau tidak pada perusahaan tersebut. 

          Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban fianansial jangka pendek 

pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Dalam 

penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan oleh penulis adalah Current Ratio 

(CR) yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan 

ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan memiliki hubungan 

positif dan searah dengan return saham.  

           Rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban financialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

sekiranya perusahaan dilikuidasi. Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang 

digunakan oleh penulis adalah Debt to Equity Ratio (DER) yaitu kemampuan 

perusahaan membayar hutangnya dengan ekuitas yang dimiliki perusahaannya 

tersebut, semakin kecil Debt to Equity Ratio (DER) maka return saham yang 

diperoleh perusahaan semakin besar. Kedua  Debt Asset Ratio (DAR) yaitu modal 

menggambarkan sampai sejauh mana aset yang dibiayai oleh hutang-hutang 

perusahaan. Semakin kecil Debt Asset Ratio (DAR) maka return saham yang 

diperoleh oleh perusahaan tersebut semakin besar. 
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          Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga 

memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan oleh 

penulis adalah pertama Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang mengukur 

efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Kedua Price Earning 

Ratio (PER) dimana melihat keuntungan perusahaannya dari harga saham 

perusahaan tersebut. Semakin besar harga saham maka return yang dihasilkan 

perusahaan akan semakin besar pula. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konsep penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: olahan peneliti 2015 
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2.14 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah  

 Ho : current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, gross 

profit dan price earning ratio tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan rokok yang terdapat di BEI periode 2011-

2014. 

 Ha : current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, gross 

profit dan price earning ratio berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan rokok yang terdapat di BEI periode 2011-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


