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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan sebuah perusahaan. Dalam penerapannya, manajemn keuangan 

tidak dapat berdiri sendiri. Manajemen keuangan selalu berkaitan erat dengan 

berbagai disiplin ilmu yang lain seperti akuntansi, ilmum ekonomi mikro dan 

makro, manajemen pemasaran, manajemen produksi, metode kuantitatif, dan 

manajemen sumber daya manusia. 

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting di dalam 

perusahaan. Seiring dengan perkembangannya tugas dari manajer keuangan tidak 

hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-

tagihan dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu 

menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta 

pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Manajemen kuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan yang 

sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan lain 

sebagainya. Manajemen kuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada 

dasarnya dapatdilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. 

Menurut Sutrisno, (2012:3) adalah : 

“Manajemen keuangan atau yang 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. ” 
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Adapun Pengertian manajemen keuangan Menurut Van Horne dan Wachowicz 

Jr. (2012:2) adalah :  

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan asset, 

pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan 

umum.” 

Sedangkan dalam bukunya, Darsono (2006:1) menerangkan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah aktifitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-

murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien dan seproduktif 

mungkin untuk memperoleh laba.” 

Uraian diatas dapat ditunjukkan bahwa manajemen kuangan adalah segala 

aktivitas pengelolaan secara optimal dana-dana yang akan digunakan untuk 

membiayai usaha seefektif dan seefisien mungkin yang dilakukan perusahaan agar 

dapat mencapai tujuan manajemen keuangan.   

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan  

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari keputusan umum yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan. Fungsi  manajemen kuangan menurut Sutrisno 

(2012:5) yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. 

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 usaha. 
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3. Keputusan Dividen  

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian 

dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat tiga fungsi 

manajemen keuangan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi  

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen kuangan yang penting 

dalam penunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena 

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi 

asset yang harus dipertahankan atau dikurangi.   

2. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden) 

Kebijakan deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari 

keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya fungsi manajemen 

keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang keputusan 

apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus  dibagikan kepada 

pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang 

akan datang.   

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan manajemen asset adalah fungsi manajemen keuangan yang 

menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber 

dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal baik yang berasal 

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi 

perusahaan.      

Manajemen keuangan memiliki kesempatan kerja yang luas karena setiap 

perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang 

menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan 

merupakan salah satu fungsi utama yang sangat penting di dalam 

perusahaan. 
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2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Dalam melakukan aktivitas perusahaan seorang manajer dituntut untuk 

dapat mengambil keputusan sesuai dengan tujuan perusahaan termasuk 

mengambil keputusan dalam bagian keuangan. 

Menurut Brigham dan Huston, (2012:132) dalam Yulianto menyatakan 

bahwa tujuan manajemen keuangan adalah ; 

“Memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang, 

tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran akuntansi seperti 

laba bersih atau EPS.” 

Menurut Sutrisno, (2012:4) tujuan manajemen keuangan adalah : 

“Meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dan 

memaksimumkan laba” 

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) mengenai tujuan 

manajemen ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu : 

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat 

ini” 

Artinya bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai 

per lembar saham dari saham yang beredar. Tujuan manajemen keuangan juga 

untuk  memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan memaksimalkan laba 

perusahaan agar menjaga kelangsungan hidup perushaan. 

2.2.  Laporan Keuangan 

 Para investor sangat memerlukan laporan keuangan sebagai suatu 

informasi dalam memprediksi saham yang akan dibeli begitu juga saham dijual 

dan dipertahankan dari setiap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan laporan 

keuangan penting untuk penilaian dari perusahaan tersebut. Dalam laporan 

keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan/asset dan jenis-jenis 

kekayaan yang dimiliki. Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang serta ekuitas (modal seniri) yang dimilikinya. Informasi 
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yang memuat seperti diatas tergambar dalam laporan keuangan yang kita sebut 

neraca. Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha 

yang diperoleh perusahaan dalam suatuperiode tertentu dan biaya-biaya atau 

beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tertentu. Informasi ini 

akan akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan perusahaan juga 

memberikan gambaran tentang arus kas suatau perusahaan yang tercantum dalam 

laporan arus kas. 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (financial statment) suatu perusahaan merupakan data 

keuangan yang sangat penting, karena dari data tersebut dapat diperoleh gambaran 

tentang perkembangan suatu perusahaan. Hal ini seperti dinyatakan oleh 

Sundjaja dan Radian (2003:76) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data atau aktivitas tersebut.” 

Lalu menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2012:2), mengatakan bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”  

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para 

pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. 

Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban setiap 

perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada ustu 

periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat 

diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga 

akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, 

dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan 

yang dimilikinya. 
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Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang didalamnya terdapat 

posisi keuangan perusahaan sebagai suatu alat informasi dan hasil akhir dari 

aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen pada saat tertentu. 

 2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:7) tentang laporan keuangan adalah ; 

“Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan 

yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal 

beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, 

dan laporan kas.” 

Menurut Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155) neraca adalah: 

“Ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang 

menunjukkan total asset sama dengan total liabilitas ditambah 

ekuitas pemilik” 

Menurut Fraser dan Ormiston yang dikutip oleh Fahmi (2012:3-4)  

“Suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan 

keuangan pokok” yaitu: 

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan-aktiva, utang,dan ekuitas 

pemegang saham sutu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada 

akhir triwulan atau akhir tahun. 

2. Laporan Laba-Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba 

atau rugi bersih dan laba atu rugi per saham untuk periode akuntansi 

tertentu. 

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan 

akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada 

neraca. 
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4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan 

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu 

periode akuntansi. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa neraca mrupakan 

ringkasan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun secara garis besar 

saja dan tidak mendetail. 

Sedangkan masih menurut Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155), laporan 

laba rugi adalah : 

“Ringkasa dari pendapatan dan biaya perusahan selama periode 

waktu tertentu, diakhiri dengan laba neto atau rugi neto untuk 

periode tersebut.” 

Dapat dijabarkan bahwa laporan laba rugi memuat jenis-jenis pendapatan 

yang diperoleh oleh perusahaan dan jenis-jenis biaya yang dikeularkan dalam 

periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih 

jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini kita sebut laba 

(untung) jika jumlah pendapatam lebih besar dari jumlah biaya dan sebaliknya 

jika jumlah biaya lebih besar dari pendapatan maka kita sebut rugi. 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Bernestein dikutip oleh Harahap 

(2004:194) sebagai berikut : 

1. Screening  

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

2. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

3.  Forecasting  

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 
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4. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain perusahaan. 

5. Evaluation  

Analisis dilakukan untuk menilai presentasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

Menurut Kasmir (2012:10), tujuan dari laporan keuangan adalah : 

“Untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik 

pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.” 

Menurut Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang 

dikutip Fahmi (2012:6) bahwa  

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

Disamping tujuan diatas, laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai 

pertanggungjawaban bagi manajemen kepada semua pihak yang menanamkan dan 

mempercayakan pengelolaan danannya dalam perusahaan terutuama kepada 

pemilik. 

2.3. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan sangat perlu dilakukan demi mengetahui 

keadaan suatu perusahaan sebelum manajer keuangan mengambil sebuah 

keputusan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber 

informasi yang paling penting bagi para pemakai laporan keuangan karena 

laporan keuangan itu sebagai alat prediksi yaitu dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dimasa yang akan datang tentang keadaan suatu perusahaan yang 

tentunya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan itu terlebih dahulu. 
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Dalam perekonomian modern laporan keuangan merupakan media 

penting dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan perusahaan 

biasanya diterbitkan secara periodik bisa tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, 

mingguan, dan harian. Laporan keuangan sudah menjadi kebutuhan para 

pengusaha, investor, bank, manajemen, pemerintah maupun pelaku pasar modal. 

Laporan keuangan sudah menjadi kebutuhan utama pihak-pihak tertentu dalam 

proses pengambilan keputusannya. 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:154) Analisis laporan keuangan 

adalah: 

“Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan.” 

Menurut Kasmir (2012:66) pengertian analisis laporan keuangan adalah  

“Penyusunan laporan keuangan berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar 

sehingga akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang 

sesungguhnya.”  

Sedangkan menurut Harahap (2009:190) analisis laporan keuangan berarti : 

“Menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara yang 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.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses untuk mempelajari data-data keuanga agar dapat 

dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan 

perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan. Selain 
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itu analisis laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan hal ini tidak terlepas dari 

peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis terhadap rasio 

akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil. 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, 

misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 

investasi atau merger, sabagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan di masa yang akan datang, sebagai diagnosis terhadap masalah-masalah 

manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai alat evaluasi terhadap 

manajemen. 

Menurut Kasmir (2011:68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, 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 berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

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. 

Sedangkan Menurut Munawir (2010:31): 

“Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang 



20 
 

  

bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-

pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan 

untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga 

akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan 

yang akan diambil.” 

Dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan maka akan 

diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan, 

dan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk meprediksi keuntungan dimasa 

mendatang pada perusahaan yang bersangkutan. Dari semua tujuan tersebut, 

tujuan yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan, serta mengurangi dan 

mempersempit lingkup ketidakpastian pada setiap proses pengambilan 

keputusan. 

2.3.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Harahap (2004:216) mengemukakan teknik dalam analisis laporan 

keuangan sebagai berikut :  

1. Metode Komperatif  

Metode ini digunakan dengan memanfaatkan angka-angka laporan 

keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan 

lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan melalui :  

a. Perbandingan dalam beberapa tahun (horizontal).  

b. Perbandingan satu tahun buku (vertikal), yang dibandingkan 

adalah unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan.  

c. Perbandingan dengan perusahaan yang terbaik.  

d. Perbandingan dengan angka-angka standar Industri yang 

berlaku (Industrial Norm).  

e. Perbandingan dengan budget (anggaran perusahaan) 
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2. Trend Analysis  

Analisis ini harus menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan 

beberepa tahun dan dari sini digambarkan trendnya. Trend analisis ini 

biasanya dibuat melalui grafik.  

3. Common size Financial Statement (Laporan Bentuk Awam)  

Metode ini adalah merupakan metode analisis yang menyajikan laporan 

keuangan dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasanya dikaitkan 

dengan suatu jumlah yang dinilai penting misalnya asset untuk neraca, 

penjualan untuk laba rugi.  

4. Metode Indeks time series  

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkoversikan 

angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang 

diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini maka dibuat indeks tahun-

tahun lainnya sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-

angka laporan keuangan tersebut pada periode lain.  

5. Rasio Laporan Keuangan  

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu 

dengan pos lain yang memiliki hubungan signifikan (berarti). Adapun 

rasio keuangan yang populer adalah :  

a. Rasio Likuiditas  

Menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan 

kebutuhan jangka pendek  

b. Solvabilitas  

Kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan 

jangka panjang.  

c. Rentabilitas/Profitabilitas  

Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

resorsis yang ada, penjualan, kas, asset, modal. 

d. Leverage  

Mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun asset.  
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e. Activity  

Mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya 

baik dalam penjualan dan kegiatan lainnya.  

6. Analisis sumber dan penggunaan Kas dan Dana  

Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan dengan menggunakan 

laporan keuangan dua periode. Laporan ini dibandingkan dan dilihat 

mutasinya.  

Semua teknik analisis yang digunakan itu adalah merupakan permulaan 

dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan, dan 

setiap teknik analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar 

data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

2.4.  Analisis Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis Rasio Keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada 

dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan 

serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. 

Menurut Van Horne dalam Kasmir (2008:104) :  

“Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi suatu angka dengan 

angka lainnya.” 

Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan 

keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang 

ditujukkan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya perhitunganrasio-rasio 

keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, 

dan kemungkinannya di masa depan. 

Sedangkan Menurut Irawati (2005 : 22) adalah : 

“Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang 

manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi 



23 
 

  

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu  , ataupun hasil-

hasil usaha dari suatau perusahaan pada satu periode tertentu dengan 

jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan 

keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi.” 

Menurut Munawir (2007:28) menjelaskan: 

“Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut.” 

Dengan demikian analisis rasio keuangan merupakan Rasio keuangan 

merupakan cara yang paling umum digunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan. Analisis rasio menggambarkan hubungan sistematis antara suatu 

jumlah dengan jumlah lainnya. Perhitungan yang digunakan dalam analisis ini 

sebenarnya sederhana, namun interpretasi terhadap rasio tersebut merupakan 

masalah yang cukup kompleks. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan 

keahlian analisis dari orang yang ingin menginterpretasikan rasio tersebut. 

2.4.2 Jenis Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Rahardjo (2007:104) rasio keuangan perusahaan 

diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu :   

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratios), yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.   

2. Rasio Solvabilitas (leverage atau solvency ratios), yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.   

3. Rasio Aktivitas (activity ratios), yang menunjukkan tingkat efektifitas 

penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan.   

4. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas (profitability ratios), yang menunjukka 

tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau 

aktiva.  
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5. Rasio Investasi (investment ratios), yang menunjukkan rasio investasi 

dalam surat berharga atau efek, khususnya saham dan obligasi 

2.4.3 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan  

Harahap (2008;298) berpendapat bahwa rasio keuangan 

mempunyai  beberapa keunggulan, antara lain :  

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan  

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit  

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain  

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam model-model pengambilan 

keputusan  

5. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodic. 

6. Lebih mudah melihat trend serta melakukan prediksi di masa yang akan 

datang. 

2.4.4 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan  

Harahap (2013:298) mengungkapkan bahwwa selain memiliki beberapa 

keunggulan, analisis rasio keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik seperti ini seperti 

a. Bahan pelindung rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan  judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif. 

b. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio 

c. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda 
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d. Nilai yang terkandung dalam laporan keuanga dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

3. Jika tidak menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron 

5. Dua perusahaan dibandungkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karenannya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 

2.4.5 Rasio Profitabilitas 

Pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2012:196) merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang 

dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan sedangkan volume 

penjualan mempengaruhi volume produksi dan volume produksi mempengaruhi 

biaya. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama 

lain. Oleh karena itu didalam perencanaan hubungan antara biaya, volume 

penjualan dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga didalam 

pemilihan alternative tindakan dan perumusan kebijaksanaan untuk masa yang 

akan datang manajemen memerlukan data untuk menilai berbagai macam 

kemungkinan yang berkaitan pada laba yang akan datang. 

2.4.5.1 Return On Asset (ROA)  

Return On Asset merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis 

laporan keuangan perusahaan. Menurut Mardiyanto (2009:196) ROA adalah: 

“Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi.” 
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Untuk mengukur Return On Asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Return On Asset menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dengan menggunakan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

2.4.6 Leverage Ratio  

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan emiliki berbagai 

kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan dana agar perusahaan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki 

beberapa sumber dana. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh adalah 

pinjaman atau modal sendiri. Keputusan untuk memilih menggunakan modal 

sendiri atau modal pinjaman harus digunakan beberapa perhitungan yang matang. 

Perhitungan tersebut dikenal dengan nama rasio solvabilitas (leverage ratio).  

 Menurut Brigham dan Houston (2010:140) rasio leverage merupakan : 

“Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan 

pendanaan melalui utang (financial leverage).”   

Menurut Wachowiz Jr (2005:209) mendefinisikan : 

“Rasio Leverage adalah rasio yang menunjukan sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh hutang.” 

Menurut Kasmir (2009:151) rasio leverage diartikan sebagai berikut: 

“Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Ini berarti 

besarnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan 

menggunakan modal sendiri.” 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aktiva
 𝑥 100 % 
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Rasio leverage yang tinggi akan berdampak timbulnya risiko kerugian 

yang lebih besar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kesempatan untuk 

memperoleh laba yang besar. Sebaliknya, rasio leverage yang rendah akan 

memiliki rasio kerugian lebih kecil dan mengakibatkan rendahnya tingkat hasil 

pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan rasio leverage adalah Debt To Equity Ratio (DER). 

2.4.6.1 Debt Equity Ratio      

 Menurut Ciaran Walsh, (2003:118) rasio “hutang terhadap ekuitas” 

merupakan salah satu ukuran paling mendasar dalam keuangan perusahaan. 

Tujuan dalam rasio ini adalah untuk mengukur bauran dan adalam neraca dan 

membuat perbandingan anatara dana yang diberikan oleh pemilik (ekuitas) dan 

dana yang dipinjam (hutang). 

Menurtut Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012) Debt To Equity Ratio adalah : 

“Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan tersedia untuk kreditor. 

 

 

2.5. Pasar Uang 

2.5.1  Pengertian Pasar Uang 

Pasar uang merupakan tempat terjadinya transaksi asset keuangan 

jangka pendek, dimana asset keuangan beredar kurang dari satu tahun.  Pasar 

uang secara universal didefinisikan sebagai pasar yang memperjual belikan mata 

uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini disebut juga sebagai pasar 

valuta asing / valas / Foreign Exchange / Forex. Resiko yang ada pada pasar ini 

relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, namun demikian 

keuntungan yang mungkin diperoleh juga relatif besar. Dengan demikian pasar 

uang mempunyai ciri-ciri jangka waktu dana yang pendek, tidak terikat pada 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

Total Asset
 𝑥 100 
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tempat tertentu, pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung. 

Dengan adanya pasar uang maka pihak yang mendapat manfaat adalah 

pihak yang kekurangan dana, pihak yang kelebihan dana, dan pihak perbankan. 

Pihak yang kekurangan dana mendapat manfaat berupa mudah dan cepat 

mengatasi kesulitan keuangan dan biaya relatif aman. Sedangkan pihak yang 

kelebihan dana mendapat manfaat berupa berpeluang menambah pendapatan dan 

dapat mengurangi risiko finansial. Bagi perbankan, manfaat yang diperoleh ialah 

membantu melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai sarana pendukung 

pelayanan kepada masyarakat.  

Menurut Irsan Nasarudin, Irsan (2004) Pasar Uang adalah: 

“Sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 

satu tahun). Pasar uang tidak seperti pasar modal yang mempunyai 

tempat fisik, pembiayaan yang dilakukan didasarkan pada pinjaman 

(loan). Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, 

perusahaan asuransi, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang 

diperdagangkan pada pasar uang antara lain surat-surat berharga 

pemerintah, sekuritas badan-badan pemerintah, perjanjian imbal 

beli, sertifikat deposito dan surat perusahaan antara lain promes, 

askep dan wesel. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah 

bank komersial, bank dagang, merchant banks, penyalur uang dan 

bank sentral.” 

2.6.  Pasar Modal 

Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka 

panjang atau long-term financial asset. Pasar modal memungkinkan terpenuhinya 

kebutuhan dana jangka panjang untuk investasi jangka panjang dalam bentuk 

bangunan, peralatan dan sarana produksi lainnya. 
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2.6.1 Pengertian pasar modal 

Pengertian pasar modal Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy 

M.Fakhruddin (2006:1).  

“Pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana kegiatan berinvestasi. 

Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan 

prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.” 

Pengertian pasar modal seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1995 Tertanggal 10 November 1995 Tentang Pasar Modal 

adalah : 

“Pasar modal adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkanny, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Bursa mempertemukan penawaran dan permintaan 

dana jangka panjang dalam bentuk efek, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995. Pasar modal di pandang sebagai 

salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat akumulasi dana bagi 

pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dan dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor yang 

produktif.” 

Selain itu, Jogiyanto (2008:25) juga menyebutkan mengenai definisi 

pasar modal yaitu: 

“Pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembelian dan 

penjualan dengan risiko untung dan rugi.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa pasar modal 

merupakan bertemunya antara pembeli dan penjual yang memperdagangkan surat 

berharga yang terjadi tidak harus pada satu tempat tertentu dan komoditi yang 

diperdagangkan adalah surat-surat berharga jangka panjang. 
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2.6.2 Jenis-jenis Pasar Modal 

 Menurut Sunariyah (2006:13) penjualan saham (termasuk jenis sekuritas 

lain) kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya 

penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal dimana 

sekuritas tersebut diperjual-belikan. Jenis-jenis pasar modal ada beberapa macam 

yaitu: 

1. Pasar Perdana (Primary Market), yaitu pasar modal yang menjual pertama 

saham sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut dicatatkan di bursa 

efek. Harga pasar di pasar ini ditentukan oleh peminjam emisi dan 

perusahaan yang go public.  

2. Pasar Sekundr (Secondary Market), yaitu pasar modal yang dalam bentuk 

bursa efek yang memperjualbelikan saham dan sekuritas pada umumnya 

setelahpenjualan di primary market. Harga di pasar iini ditentukan oleh 

permintan dan penawaran yang dipengaruhi faktor emiten. 

3. Pasar Ketiga (Third Market), yaitu pasar modal tempat saham dan 

sekuritas lain diperdagangkan diluar bursa efek. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market), yaitu pasar perdgangan saham, antara 

pemegang saham tanpa melalui pialang atau perantara dengan efek. 

2.6.3 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranana penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lain. Hamper 

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

permintaan dan penawaran modal. Beberapa peran pasar modal dalam suatu 

negara menurut Sunariyah (2011:9-10) sebagai berikut : 

1. Sebagai Fungsi Tabungan (Saving Function) 

Metode yang digunakan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan rugi 

sebagai akibat penurunan nilai mata uang, inflasi, risiko hilang dan lain-

lain dan perlu mempertimbangkan juga agar kerugian yang akan diderita 

tetap minimal sehingga perlu mempertimbangkan alternatif menabung ke 

wilayah lain yaitu investasi. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar 
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modal memberi jalan yang begitu mudah, tanpa risiko untuk 

menginvestasikan dana. 

2. Fungsi kekayaan (Wealth Function) 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai kekayaan tersebut dapat dipergunakan. 

Kekayaan ini tidak mengalami depresiasi (penyusutan) seperti aktiva lain. 

Semakin bertambah umur kekayaan tersebut akan semakin besar nilai 

penyusutannya. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa dilikuidasi 

melalui pasar modal dengan resiko yang sangat minimal dibandingkan 

dengan aktiva lain. Denan kata lain, pasar modal adalah ready market 

untuk melayani pemenuhan likuiditas para pemegang surat berharga. 

4. Fungsi Pinjaman (Credit Function) 

Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi atau investasi. 

Pinjaman merupakan utang kepada masyarakat. Pasar Mdal bagi suatu 

perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari 

pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Permintaan lebih mendorong 

pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang lebih mudah dan 

lebih murah. 

2.6.4 Manfaat Pasar Modal 

 Keberadaan pasar modal memberikan manfaat bagi beberapa pihak. 

Menurut Sartono (2001:38-40) manfaat-manfaat tersebut adalah: 

1. Bagi Emiten 

Pasar modal sebagai alternatif untuk menghimpun dana masyarakat bagi 

emiten memberikan banyak manfaat. Dalam kondisi dimana debt to equity 

ratio perusahaan telah tinggi maka akan sulit menarik pinjaman baru dari 

bank, oleh karena itu pasar modal menjadi alternatif lain. Adapun manfaat 

bagi emiten adalah: 

1) Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, dan dapat 

sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana. 
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2) Tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas 

(mempunyai keleluasaan) dalam mengelola dana yang diperoleh 

perusahaan. 

3) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan 

dan ketergantungan terhadap bank kecil. Jangka waktu penggunaan 

dana tak terbatas. 

4) Cash flow hasil penjulan saham biasanya akan lebih besar daripada 

harga normal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk membiayai 

perusahaan yang beresiko tinggi. 

5) Tidak ada beban financial yang tetap, profesionalisem manajemen 

meningkat. 

2. Bagi pemodal 

Pasar modal yang telah berkembang baik merupakan saran investasi lain 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pemodal (investor). Bagi 

investor, investasi melalui pasar modal dapat dilakukan dengan cara 

membeli instrument pasar modal seperti saham, obligasi, ataupun sekuritas 

kredit. 

Investor dipasar modal juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan investasi pada sektor perbankan. Melalui pasar modal investor 

dapat memilih berbagai jenis efek yang diinginkan. Adapun manfaat pasar 

modal bagi investor adalah : 

1) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham 

yang menjadi capital gain. 

2) Sebagai pemegang saham investor memperoleh dividen, dan sebagai 

pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap setiap tahun. 

3) Bagi pemegang saham mempeunyai hak suara dalam RUPS, dan hak 

suara dalam RUPO bagi pemegang obligasi.  

4) Dapat dengan mudah mengganti instrument investasi misalnya dari 

saham A ke saham B sehingga dapat mengurangi risiko dan 

meningkatkan keuntungan. 
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5) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument untuk 

memperkecil risiko secara keseluruhan dan memaksimumkan 

keuntungan. 

3. Bagi Lembaga Penunjang 

Berkembangnya pasar modal juga akan mendorong perkembangan 

lembaga penunjang menjadi lebih professional dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Keberhasilan pasar 

modal tidak terlepas dari peran lembaga penunjang. Manfaat lain dari 

berkembangnya pasar modal adalah muncunya lembaga penunjang baru 

sehingga semakin bervariasi, likuiditas efek seminggu semakin tinggi.      

4. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah, perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain 

sebagai sumber pembiayaan pembangunan selain dari sektor perbankan 

dan tabungan pemerintah. Pembangunan yang semakin pesat memerlukan 

dana yang semakin besar pula, untuk itu perlu dimanfaatkan potensi dana 

masyarakat. Adapun manfaat yang langsung dirasakan oleh pemerintah 

adalah: 

1) Sebagai sumber pembiayaan badan usaha milik negara sehingga tidak 

lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah.      

2) Manajemen badan usaha menjadi lebih baik, manajemen dituntut 

untuk lebih professional. 

3) Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa bagi 

pembiayaan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 

Sedangkan manfaat-manfaat pasar modal menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2006:3) adalah:  

1) Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi 

dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.     

2) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversivikasi.  
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3) Menyediakan indikator utama (leading indicator)bagi tren ekonomi 

negara. 

4) Memungkinkan penyebab kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah.      

5) Memungkinkan penyebab kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme 

serta penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

6) Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek 

baik 

8) Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan risiko yang bisa 

diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses 

control social. 

10) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan 

manajemen professional, dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

2.6.5 Instrumen Pasar Modal Indonesia 

Menurut Sunariyah (2011:48) mengenai instrument pasar modal di Indonesia,  

antara  lain: 

1. Saham  Biasa  (Common Stock) 

Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar  modal,  saham biasa 

(common stock) adalah yang paling dikenal di masyarakat. Diantara emiten 

(perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan    

yang    paling    banyak    digunakan    untuk    menarik    dana dari masyarakat. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan.  Wujud  saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik  kertas  tersebut adalah  pemilik   perusahaan  yang  

menerbitkan  kertas tersebut. 

2. Saham Preferen  (Preferred Stock) 

Saham preferen merupakan saham yang  memiliki  karakteristik gabungan  antara  

obligasi  dan  saham  biasa,  karena  bisa menghasilkan   pendapatan tetap (seperti 
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bunga obligasi), tetapi juga  bisa tidak mendatangkan  hasil seperti  yang  

dikehendaki investor. 

3. Obligasi  (Bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi  kontrak  antara pemberi 

dana (dalam hal ini pemodal)  dengan  yang  diberi  dana  (emiten).  Jadi surat 

obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas  tersebut  

telah membeli   utang   perusahaan   yang   menerbitkan obligasi. 

4. Obligasi  Konversi  (Convertible Bond) 

Obligasi  konversi  sekilas  tidak ada  bedanya  dengan   obligasi   biasa, misalnya 

memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo dan memiliki  nilai  

pari.  Hanya  saja,  obligasi  konversi  memiliki  keunikan,  yaitu bisa ditukar dengan 

saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum persyaratan  untuk  

melakukan  konversi. 

5. Right 

Right merupakan  surat  berharga  yang  memberikan  hak  bagi   pemodal untuk 

membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Kebijakan melakukan right issue 

merupakan  upaya  emiten  untuk  menambah  saham yang beredar,  guna 

menambah  modal  perusahaan.  Sebab  dengan pengeluaran saham  baru  itu, 

berarti  pemodal  harus  mengeluarkan  uang untuk  membeli  right.  Kemudian  

uang  ini  akan  masuk  ke  modal perusahaan. 

2.6.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pasar Modal 

 Pasar modal sebagai tempat betemunya penjual (emiten) dan pembeli 

(investor) tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pasar modal seperti yang dikemukakan Husnan (2001:6), 

sebagai berikut: 

1. Supply Sekuritas 

Berarti banyak perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas. Hal ini bukan 

hanya berarti bahwa banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas, 

tetapi juga berarti bahwa rencana penggunaan dana yang diperoleh dari 

penerbitan sekuritas tersebut memang menguntungkan. 
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2. Demand atau sekuritas 

Berarti tersedia jumlah dana yang memadai untuk membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan ini berarti harus terdapat sejumlah oihak yang 

mempunyai dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. 

3. Kondisi Politik dan Ekonomi 

Kondisi ekonomi politik dan ekonomi yang stabil dan dinamis merupakan 

syarat perkembangan dunia bisnis. Perkembangan bisnis akan menyebabkan 

permintaan akan dana (baik dana jangka pendek maupun jangka panjang) 

meningkat. Peningkatan permintaan ini yang akhirnya akan mendorong 

berkembangnya pasar modal. 

4. Masalah Hukum dan Peraturan 

Masalah kepastian hokum dan peraturan sering merupakan masalah yang 

menjadi penghambat di Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam 

bidang apapun nampaknya terjadi gejala ketertinggalan hokum dan perturan 

dari perkembangan ekonomi. Peraturan yang melindungi para pemodal dari 

kecurangan (abuse) pihak emiten perlu ditegakkan. 

5. Peran Lembaga-lembaga Pendukung Pasar Modal 

Lembga pendukung pasar modal, seperti Badan Pengawas Pasar Modal 

(Stock Exchange Commision) yang memberikan ijin (dengan memeriksa 

perusahaan) bagi calon emiten, Burs Efek, para pialang, Underwriter, 

akuntan, ahli umum, dan sebagainya harus telah ada dan bisa bekerja secara 

professional untuk mendukung beroperasinya pasar modal. 

2.7.  Saham 

2.7.1 Pengertian Saham 

 Bagian dari efek yang paling banyak diperdagangkan pada pasar modal 

adalah saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan. 

Menurut Sutrisno (2012:310) pengertian saham adalah : 

“Saham (Stock) merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan atau 

pernyataan pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.”  
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Sedangkan menurut Sunariyah (2007:126) yang dimaksud dengan saham 

adalah: 

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. 

Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga 

pemilik sebagian dari perusahaan tersebut.” 

2.7.2 Jenis-jenis Saham 

 Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham 

(stock). Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preffered stock). 

Dimana kedua jenis saha ini memiliki arti dan aturannya masing-masing menurut 

Fahmi dan Hadi (2011:68) pengertian saham biasa (common stock) adalah 

sebagai berikut : 

“Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang 

dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, 

dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk 

mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB 

(Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak membeli 

righ issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya 

diakhir tahun akan memperoleh keutungan dalam bentuk deviden.” 

 Sedangkan pengertian saham biasa (common stock) menurut 

Hermuningsih (2012:78) adalah sebagai berikut: 

“Saham biasa merupakan jenis efek yang menempatkan pemiliknya 

paling akhir terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta 

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.” 

Pengertian saham istimewa (preffered stock) menurut Hermuningsih 

(2012:78) adalah sebagai berikut: 

“Saham istimewa (preffered stock) merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, diberikan 
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hak untuk mendapatkan dividend an atau bagian kekayaan pada saat 

perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dri saham biasa, disamping itu 

mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan 

direksi/komisaris.”  

Menurut Gumanti (2011:34) saham preferen terdapat dua jenis yaitu 

sebagai berikut: 

“Cummulative preffered stock adalah jenis saham preferen yang 

memberikan peluang kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

kumulatif , yaitu sebelum pemegang saham bisa menerima dividen 

pemegang saham preferen menerima semua dividen yang harus 

diterimanya. Participating preferred stock adalah saham preferen yang 

dividennya dikaitkan dengan keberhasilan perusahaan dengan 

berdasarkan pada rumusan atau perhitungan tertentu.” 

2.8.  Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IP0) 

  Penawaran umum perdana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapat dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual 

saham atau obligasi. Penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum 

untuk pertama kalinya disebut go public. Pertama kali, artinya bahwa pihak 

emiten/perusahaan yang menerbitkan efek pertama kalinya melakukan penjualan 

efek yang dilakukan di pasar perdana (primary market). Dengan melakukan go 

public perusahaan mendapatkan dana sesuai kebutuhan tersebut. 

 Pengertian penawaran umum menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dalam Hermuningsih (2012:60) : 

“Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan 

oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata 

cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan 

pelaksanaannya.”  

 Perusahaan yang telah melakukan go public disebut perusahaan public 

atau terbuka artinya perusahaan tersebut telah menjadi masyarakat pemegang 
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saham dari perusahaan yang bersangkutan. Besarnya kepemilikan tergantung dari 

besarnya jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Kegiatan 

dalam rangka go public sering disebut IPO (Initial Public Offering). 

Menurut Martalena dan Malinda (2011:21) penawaran umum mencakup 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh 

penjamin emisi melalui para agen penjualan yang ditunjuk. 

2. Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesananpara pemodal sesuai 

jumlah efek yang tersedia. 

3. Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di 

bursa. 

2.8.1 Proses Penawaran Umum Perdana 

 Proses penawaran umum saham menurut Martalena dan Malinda 

(2011:22) dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan  

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang 

paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu 

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta 

persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. 

Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukkan 

penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar. 

2. Tahap pengajuan Pernyataan Pendaftaran 

Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon 

emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal 

hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. 

3. Tahap penawaran saham  

Tahap ini merupakan tahap utama karena pada waktu inilah emiten 

menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli 

saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa 
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penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Perlu diingat pula bahwa 

tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahap ini, misalnya 

saham yang dipelas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara 

yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor 

tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, investor tersebut dapat 

membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek. 

4. Tahapan pencatatan saham di Bursa Efek 

Setelah selesai pencatatan saham di pasar perdana, selanjutnya saham 

tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Di Indonesia, saham dicatatkan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas 2 papan 

pencatatan, yaitu Papan Utama dan Papan Pengembangan dimana 

penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya 

didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-

masing papan pencatatan. 

2.9.  Underpricing 

2.9.1 Pengertian Underpricing  

 Saham suatu perusahaan yang akan diperdagangkan di pasar sekunder atau 

berada di penjualan di lantai bursa, sebelumnya akan ditawarkan terlebih dahulu 

di pasar perdana. Harga pasar yang dijual di pasar perdana telah ditentukan 

terlebih dahulu atas kesepakatan antar emiten dengan pihak penjamin emisi 

(underwriter), sedangkan harga saham yang dijual di pasar sekunder ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan. Dalam dua mekanisme penentuan harga tersebut 

sering terjadi perbedaan harga atau yang disebut dengan underpriced. 

 Menurut (Jogiyanto, 2008:35) menjelaskan bahwa underpricing 

perusahaan IPO merupakan perbedaan antara harga penawaran perdana dengan 

harga penutupan saham perusahaan IPO di pasar sekunder pada hari pertama.” 

Kecenderungan underpricing terjadi hampir di setiap negara, yang 

membedakannya hanyalah berapa besar tingkat underpricing yang terjadi. 

Underpricing merupakan kerugian yang bagi perusahaan yang melakukan 

penawaran perdana (Initial Public Offering), karena dana yang diperoleh investor 
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tidak maksimum. Para pemilik perusahaan menginginkan agar dapat 

meminimalkan underpricing, karena terjadinya hal tersebut akan menyebabkan 

transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada investor dari pemilik kepada 

investor menurut Beatty (1989) dalam penelitian Puspita (2011). 

Pengertian Underpricing Menurut Hanafi (2004) 

“Underpricing merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam 

IPO. Ada kecenderungan bahwa harga penawaran di pasar perdana 

selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan pada hari 

pertama diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan overpricing 

yang disebut juga Underpricing negatif, merupakan kondisi dimana 

harga penawaran perdana lebih tinggi daripada harga penutupan 

hari pertama di pasar sekunder.” 

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian mengenai Underpricing 

bahwa Underpricing itu terjadi jika harga saham di pasar perdana lebih rendah 

dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder pada hari pertama. 

Underpricing dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

IR : Return awal 

Pt1 : Harga penutupan pada hari pertama di pasar sekunder 

Pt0 : Harga penawaran perdana 

 

 

 

 

 

𝐼𝑅

=
𝑃𝑡1 − 𝑃𝑡0

Pt0
 𝑥 100 % 
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2.10. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel 

Dependen 

Variabel Indipenden Teknik 

Analisis 

Hasil 

Imam Ghozali 

(2002) 

Underpricing Reputasi underwriter, 

presentase saham yang masih 

ditahan pemegang saham 

lama skala/ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan ROA dan 

financial leverage 

Regresi 

linear 

berganda 

 

variabel ROA berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

underpricing pada tingkat 

signifikansi 5%, sedangkan 

variabel reputasi 

underwriter 

serta variabel financial 

leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

underpricing pada tingkat 

signifikansi 10%. Dan 

variabel-variabel lainnya 

tidak 

berpengaruh secara 

signifikan. 

Irawati 

Junaeni dan 

Rendi 

Agustian,2013 

Underpricing Reputasi Underwriter , 

Financial Leverage, 

proceeds, dan jenis Industri 

Analisis 

Regresi 

berganda 

Variable reputasi 

underwriter, financial 

leverage proceeds dan jenis 

industri memberikan 

pengaruh secara simultan 

terhadap underpricing 

saham perusahaan. 

Sedangkan untuk pengujian 

secara parsial, didapat hasil 

hanya reputasi underwriter 

saja yang mempengaruhi 

terhadap underpricing 

Bersambung 
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saham perusahaan. 

Daljono 

(2002) 

Initial return reputasi auditor, 

reputasi penjamin 

emisi, umur perusahaan 

prosentase saham yang 

ditawarkan kepada 

publik ROA, financial 

leverage dan solvability 

ratio 

Regresi 

linear 

berganda 

hanya variabel reputasi 

penjamin emisi dan 

finansial 

leverage saja yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap initial return 

Durukan 

(2002) 

Initial return metode penawaran, 

jumlah penawaran, 

prosentase penawaran 

saham, ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, DER, PER 

dan tipe investor dan 

privatisasi 

regresi linier 

berganda 

ukuran perusahaan dan 

metode 

penawaran saham 

berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

initial return sedangkan 

variabel umur perusahaan 

berpengaruh signifikan 

positif 

terhadap initial return. 

Sedangkan variabel lainnya 

tidak berpengaruh 

signifikan. 

Ardiyansyah 

(2004) 

Initial Return 

dan return 15 

hari setelah 

IPO 

ROA, DER, EPS, 

Proceeds, pertumbuhan 

laba, CR, besaran 

perusahaan, reputasi 

penjamin emisi, 

reputasi auditor, umur 

perusahaan jenis 

industri dan kondisi 

perekonomian 

Regresi 

linear 

berganda 

EPS dan kondisi 

perekonomia 

berpengaruh signifikan 

terhadap initial return dan 

return 15 hari setelah IPO; 

financial leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap return 15 hari 

setelah 

IPO; besaran perusahaan 

tidak 

berhasil ditunjukkan 

sebagai 

variabel moderat terhadap 

hubungan antar variabel 

keuangan dgn initial return 

dan return 15 hari setelah 

IPO 

Sumber : Kumpulan Berbagai jurnal yang diolah. 

Sambungan 
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2.11. Kerangka Berpikir 

Pasar keuangan (financial market) adalah pasar yang memperdagangkan 

instrument-instrumen keuangan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek 

pada pasar primer (primary market) ataupun pada pasar sekunder (secondary 

market). Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang khusus 

memperdagangkan semua bentuk surat berharga untuk jangka pendek. Sedangkan 

pasar modal (capital market) memperdagangkan semua bentuk hutang dan modal 

jangka panjang (Sunariyah, 2004) Pasar modal merupakan salah satu sarana 

guna memenuhi permintaan dan penawaran modal. Di tempat inilah para emiten 

yang memerlukan dana menerbitkan surat kepemilikan (saham) dan disini pula 

investor dapat melakukan investasi dengan cara pemilikan surat berharga suau 

perusahaan.proses penawaran sebagian saham perusahaan kepada masyarakat 

untuk pertama kali melalui bursa efek disebut dengan Initial Public Offering 

(IPO) atau penawaran umum saham perdana. Dalam penawaran umum saham 

perdana atau IPO seringkali ditemui masalah, baik itu karena masalah teknis, 

maupun karena masalah yang diakibatkan karena penetapan harga saham yang 

tidak sesuai. Dalam penetapan harga saham perdana dikrnal dua istilah, yaitu 

overpricing dan underpricing. Overpricing adalah suatu keadaan dimana harga 

saham yang diperdagangkan di pasar perdana lebih tinggi dibandingkan ketika di 

pasar sekunder. Sedangkan underpricing adalah kebalikannya, yaitu suatu 

keadaan dimana harga saham yang diperdagangkan di pasar perdana lebih rendah 

dibandingkan ketika di pasar sekunder (Sumarso, 3003 dalam Syahputra, 2008)  

 Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2012:2) mengatakan bahwa:  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan” 

 Dengan laporan keuangan tersebut, kita dapat melakukan beberapa analisis 

rasio yang berguna untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan di masa yang akan 

datang. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan., yang ditujukan 
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untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi 

dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. Pengertian rasio keuangan sendiri merupakan angka yang 

diperoleh dari perbandingan suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

menunjukkan situasi dan operasi perusahaan. Hal ini seperti dikatakan oleh  

Sundjaja dan Barlian (2003:104) : 

“Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi 

rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status perusahaan.” 

Menurut  Fahmi, (2012:62) bahwa DER (Debt To Equity Ratio) 

merupakan bagian dari rasio leverage yang mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori hutang ekstrem yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan 

berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 

dipakai untuk membayar hutang. 

Untuk mencari Debt To Equity Ratio (DER) dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

Selain Debt To Equity Ratio (DER), adapun Return On Asset (ROA) untuk 

mengukur kinerja perusahaan salah satunya dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Return On Asset (ROA) menurut Mardiyanto (2009:196) 

adalah : 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

Total Asset
 𝑥 100 % 
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“Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi.” 

Untuk mengukur Return On Asset (ROA) dapat dirimuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Return On Asset (ROA) adalah jenis rasio rentabilitas atau disebut juga 

profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba. 

Menurut Sofyan Syafri, (2013:305) rasio ini menggambarkan perputaran aktiva 

diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio Return On Asset (ROA) ini 

maka semakin baik perusahaan itu. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat 

berputar dan meraih laba. 

Underpricing merupakan kondisi dimana harga penawaran pada saat IPO 

dinilai lebih rendah secara signifikan dibandingkan harga saham pada saat 

penutupan hari pertama di pasar sekunder (Beatty, 1989 dalam Hapsari, 2012) 

selisih harga inilah yang dikenal sebagai Initial Return (IR), apabila harga saham 

pada pasar perdana (IPO) lebih rendah dibandingkan dengan harga saham pada 

pasar sekunder pada hari pertama, maka akan terjadi underpricing. Sebaliknya 

apabila harga saat IPO lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham pada pasar 

sekunder pada hari pertama, maka fenomena ini disebut overpricing. Besarnya 

underpricing dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

Pendapatan harga saham perdana pada IPO sangat sulit dikarenakan tidak ada 

harga pasar sebelumnya yang dapat di observasi untuk dipakai sebagai penetapan 

penawaran. Selain itu kebanyakan dari perusahaan yang akan go public sering kali 

tidak memiliki pengalaman terhadap penetapan harga. Oleh karena itu, sebuah 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

Total aktiva
 𝑥 100 % 

 

𝐼𝑅 =
𝑃𝑡1 − 𝑃𝑡0

Pt0
 𝑥 100 % 
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perusahaan yang akan go public harus berhubungan dengan underwriter atau 

penjamin emisi.  

Penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

Underpricing telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan Imam Ghozali (2002) yang menggunakan regresi berganda untuk 

menjelaskan terjadinya fenomena Underpricing dengan menggunakan variabel-

variabel seperti reputasi Underwriter, persentase saham yang masih ditahan 

pemegang saham lama, skala/ukuran perusahaan, umur perusahaan, ROA dan 

financial leverage. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel ROA 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Underpricing pada tingkat signifikansi 

5%, sedangkan variabel reputasi Underwriter serta variabel financial leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing pada tingkat signifikansi 

10%. Dan variabel-variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. 

Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Underpricing  

DER merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor untuk 

menilai resiko suatu nilai saham. Nilai DER yang tinggi menandakan struktur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap 

ekuitas, sehingga menunjukan resiko financial atau resiko kegagalan perusahaan 

untuk mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi yang nantinya akan 

mempengaruhi tingkat return yang akan diterima oleh investor dimasa yang akan 

datang. Semakin tinggi nilai DER berarti semakin tinggi resiko saham emiten 

tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat return yang diharapkan oleh investor, 

yang berarti juga semakin tinggi tingkat Underpricingnya (Suyatmin dalam Aini, 

2013). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2009) dan 

Wahyusari (2013) menyatakan adanya hubungan yang signifikan (positif) antara 

DER dengan Underpricing.  

Pengaruh Return On Asset Terhadap Underpricing  

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA 

yang tinggi menunjukkan semakin baik efektivitas operasional perusahaan, hal 

tersebut akan mengurangi ketidakpastian perusahaan di masa yang akan datang 

dan sekaligus mengurangi ketidakpastian IPO, sehingga akan mengurangi 
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Underpricing (Kim et al. dalam Kristiantari,2013). Watts dan Zimmerman 

(1990) dalam Wijayanto (2009) menyatakan bahwa prestasi keuangan, 

khususnya tingkat keuntungan, memegang peranan penting dalam penilaian 

prestasi usaha perusahaan dan sering digunakan sebagai dasar dalam keputusan 

investasi, khususnya dalam pembelian saham. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lutfianto (2013) dan Wahyusari (2013) membuktikan bahwa 

ROA berpengaruh signifikan (negatif) pada Underpricing. 

Bersasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran yang dapat 

digambarkan adalah sebagai berikut : 

Gamabar 2.1 :  

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

 

Pasar Modal 

Perusahaan IPO pada 

periode 2010-2014 

Laporan Keuangan 

Analisis Rasio 

DER ROA 

Underpricing 
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Keterangan garis :  Variabel yang tidak diteliti 

 Variabel yang diteliti 

Adapun bagan paradigm yang membentuk pola pikiran sebagai titik 

pandangannya sehingga akan membentuk pola pikir yang mendasar dalam suatu 

tujuan. 

Gambar 2.2 

Bagan Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Hipotesis Penelitian 

          Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

akan diuji adalah ada atau tidaknya hubungan yang ditimbulkan oleh variabel 

independent (variable X) terhadap variable dependent (Variabel Y) baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

1. Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing. 

2. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap underpricing. 

3. Debt To Equity Ratio dan Return On Asset berpengaruh signifikan 

terhadapUnderpricing. 

Debt To Equity Ratio (X1) 

- Total Hutang 

- Total Modal 

Sendiri 

Return On Asset (X2) 

- EAT 

- Total Aktiva 

Underpricing (Y) 

- Offering Price 

- Closing Price 


