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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian 

2.1.1  Teori Sinyal (Signalling Theory) 

  Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi.  

Menurut Jogiyanto (2012:392), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar.  

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal 

buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.  

Menurut Sharpe dalam Ivana (2011:16), pengumuman informasi akuntansi 

memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa 

mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan 

saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 

dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi 

informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik 

terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar.  
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Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat 

berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang 

relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui 

oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor 

memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan 

sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan 

preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli 

oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan 

secara terbuka dan transparan. 

 

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan 

 Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan, manajer keuangan 

perlu memahami kondisi keuangan perusahaan. Untuk memahami kondisi 

keuangan perusahaan, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Di samping manajer keuangan, beberapa pihak diluar perusahaan juga perlu 

memahami kondisi keuangan perusahaan diantaranya adalah calon investor dan 

kreditur. Adapun pengertian laporan keuangan menurut Martono dan Agus 

(2011:51) adalah sebagai berikut : 

“Laporan keuangan (financial statement) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.”  

Kemudian menurut Brigham dan Houston (2011:84) yang diterjemahkan 

oleh yulianto laporan keuangan yaitu: 

Beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, 

tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik 

angka tersebut. 
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Selanjutnya menurut Fahmi (2011:2) Laporan keuangan yaitu  

“Merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja 

keuangan dari perusahaan tersebut. 

 

2.1.2.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

  Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis dalam berbagai jenis laporan 

keuangan dalam periode tertentu. 

  Menurut Sundjaja dan Barlian (2012:4) mengatakan bahwa : 

“Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, 

misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), dan catatan 

atau laporan keuangan, laporan lain serta materi pembahasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi). 

Sedangkan laporan lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di atas merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan utama, dan bukan laporan keuangan yang 

berdiri sendiri. 

 

2.1.2.2 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis Rasio Keuangan merupakan perhitungan yang telah dirancang 

untuk membantu laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio ini 
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merupakan cara yang saat ini masih efektif dalam mengukur tingkat kinerja serta 

prestasi keuangan perusahaan. 

Menurut Munawir (2011:35), analisis laporan keuangan adalah: 

Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan.” 

 

Menurut Prastowo dan Rifka (2011:55): 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah 

laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan 

mendalam terhadap masing-masing komponen tersebut akan menghasilkan 

pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. 

 

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2012:154): 

Analisis laporan keuangan merupakan seni mengubah data dari laporan 

keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. 

Selanjutnya menurut Harmono (2011:104): 

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen 

keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk 

mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui 

analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang 

bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.  

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan untuk melihat 

berbagai hubungan dan kecenderungan yang dapat memberikan pertimbangan 

terhadap keberhasilan perusahaan di masa akan datang. 

 

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial. Menurut Harahap (2011:132) tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

 aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 
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2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai  laporan 

dalam menaksirkan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

 aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

 pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

 dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

 seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan 

 

2.1.2.4 Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Kasmir (2011:92), secara umum dikatakan bahwa manfaat dari 

analisis laporan keuangan adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. 

4. Untuk mengetahui langkah – langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

ke depan yang 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. 

 

2.1.2.5 Pengguna Laporan Keuangan  

  Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatkan informasi 

dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. 

Menurut Harianto dan Sudomo (2011:93) kelompok pengguna dan pemanfaat 

laporan keuangan tersebut adalah : 
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1. Pemegang Saham 

Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan untuk 

memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai pemilik 

perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi 

tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 

2. Investor 

Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang dihasilkan 

perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat berharga 

(securities). Selain itu menggunakan laporan neraca untuk menilai kesehatan 

perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 

3. Analisis Sekuritas 

Bagi para analisis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan 

investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan. 

4. Manajer 

 Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk 

 pertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Selain itu laporan 

 keuangan digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan 

 menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada 

 pemegang saham. 

5. Karyawan 

 Pengguna laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun di masa  

 mendatang. 

6. Pemasok dan Kreditor 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses kredit dan 

perbankan. 

7. Pelanggan 

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang mampu 

memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan  dan 

kualitas produk yang dibelinya. 
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8. Pemerintah 

Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pajak 

untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 

9. Pengguna Lain 

Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 

lembaga internasional, dan lain-lain. 

 

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan 

 Dalam menghindari masalah yang timbul di dalam membandingkan 

perusahaan dengan ukuran yang berbeda yaitu dengan cara menghitung dan 

membandingkan rasio-rasio keuangan. Di mana rasio-rasio tersebut merupakan 

cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada di antara 

berbagai bagian informasi keuangan.  

Pengertian analisis keuangan menurut Gitman (2012:54): 

  “Involves methods of calculating and interpreting ratios to analyze and  

  monitor the firm’s performance.” 

Artinya bahwa ratio keuangan meliputi metode untuk menghitung dan 

menginterpretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan mengawasi kinerja 

perusahaan.  

  Kemudian menurut Abdullah (2014:41) bahwa : 

“Rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan ntuk mengetahui 

hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan  laba 

rugi baik secara individu maupun secara simultan.” 

 Sedangkan menurut Samryn (2011:409): 

Analisis rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat 

perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio 

keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting 

mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. 

 

Menurut Munawir (2011:35):  

Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri 

dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil 

operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 
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Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari informasi 

keuangan yang timbul akibat adanya transaksi-transaksi yang kemudian dianalisa, 

diklasifikasi, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dipahami 

dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan 

perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungannya dalam suatu laporan keuangan.  

Sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dalam 

melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio keuangan. 

Dengan adanya analisa terhadap rasio-rasio, perusahaan dapat mengetahui 

perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan menggambarkan 

kecenderungan yang timbul dalam perusahaan pada suatu periode dan analisis 

rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator-indikator keuangan, yang 

ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. 

 

2.1.3.1 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Dengan menganalisis  sebuah laporan keuangan akan didapatkan sebuah 

gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan. Adapun manfaat dengan 

digunakannya analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2011:109) yaitu : 

1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi 

perusahaan. 

2. Bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat 

perencanaan. 

3. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan 

dari perspektif keuangan. 

4. Bermanfaat bagi para kreditur digunakan untuk memperkirakan potensi risiko 

yang akan dihadapi dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga 

dan pengembalian pokok pinjaman. 

5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. 
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Berdasarkan manfaat analisis rasio keuangan tersebut kita dapat 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, besarnya hutang 

yang digunakan perusahaan apakah rasional atau tidak, dan perencanaan yang 

akan digunakan dalam investasi. 

 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

 Mengacu pada pendapat Munawir (2011:35), rasio merupakan suatu 

hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dengan menggunakan 

alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran 

kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

 Analisis rasio keuangan melibatkan dua data yakni data dari neraca dan 

data dari laporan laba rugi dan dengan rasio ini dapat diketahui tingkat likuiditas, 

tingkat solvabilitas, tingkat aktivitas, dan tingkat profitabilitas, serta tingkat 

pertumbuhan dan juga penilaian perusahaan. Melalui analisis yang dilakukan 

maka akan diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan yang akan 

memberikan penilaian terhadap perusahaan dan juga dalam pengambilan 

keputusan serta mempertahankan perusahaan. 

Secara garis besar ada empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Keempat jenis rasio tersebut dijelaskan 

menurut Martono dan Agus (2011:53) adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancer 

lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban financialnya 

yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 
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3. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Rasio ini disebut juga rasio pembangkit yaitu 

menggunakan uang pinjaman untuk memperoleh keuntungan. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya. 

 

2.1.4 Rasio Likuiditas 

2.1.4.1 Pengertian Rasio Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendeknya (hutang) pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan 

mampu melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya artinya perusahaan 

dalam keadaan likuid, tetapi jika tidak mampu maka perusahaan dikatakan dalam 

keadaan ilikuid.  

Menurut Gitman (2012:58) rasio likuiditas adalah: “Measured by its 

ability to satisfy its short-time obligations as they come due.” 

Artinya rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. 

Sedangkan menurut Brigham (2011:103) rasio likuiditas adalah: “Ratios 

that show the relationship of a firm’s cash and other current assets to its current 

liabilities.” 

Artinya rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan tentang hubungan antara 

kas perusahaan dan harta lancar lainnya dengan hutang lancar. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

 

2.1.4.2 Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

 Likuiditas menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Rasio ini sangat penting karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka 
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pendeknya akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan. Menurut Brigham 

(2011:103) jenis-jenis rasio likuiditas adalah: 

1. Current ratio 

Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Ini mengindikasikan bahwa dari setiap hutang lancar dapat ditutupi 

oleh aktiva-aktiva yang diperkirakan bisa diubah menjadi uang tunai dalam 

waktu singkat. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus current ratio sebagai 

berikut: 

%100x
bilitiesCurrentLia

etsCurrentAss
ioCurrentRat 

 

2. Quick or Acid test ratio 

Rasio ini dihitung dengan mengeluarkan persediaan dari aktiva lancar 

kemudian dibagi dengan hutang lancar. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus quick (acid test) ratio 

sebagai berikut: 

%100x
bilitiesCurrentLia

InventoryetsCurrentAss
QuickRatio




 

 

2.1.5 Rasio Leverage  

2.1.5.1 Pengertian Rasio Leverage  

Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap 

modal atau asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Gitman 

(2012:64) rasio hutang adalah: “Measures the proportion of total assets financed 

by the firm’s creditors.” 

Artinya rasio yang menggambarkan tentang proporsi dari jumlah aktiva yang 

dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur. 

Menurut Harahap (2013:70) rasio hutang adalah: “Rasio yang 

menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal.” Rasio ini 

dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 
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Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

leverage adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar kebutuhan 

dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

 

2.1.5.2 Jenis-jenis Rasio Leverage  

 Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. Apabila perusahaan tidak mempunyai leverage artinya 

perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa 

menggunakan hutang. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage suatu perusahaan. Menurut Harahap (2013:74) jenis-jenis rasio 

leverage adalah: 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal 

sendiri.  

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus debt to equity ratio sebagai 

berikut: 

%100x
SendiriModal

ibanTotalKewaj
DER   

2. Times Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga 

dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus times interest earned 

sebagai berikut: 

%100
tan)(

x
Bunga

PenyusuiLabaOperas
estEarnedTimesInter




 

3. Debt Service Coverage 

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya 

karena membayar bunga dan sewa guna (leasing). Ada juga kewajiban 

dalam bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman.  

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus debt service coverage 

sebagai berikut: 
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 Debt to equity ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan hutang terhadap total ekuitas pemegang saham yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan 

juga semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang 

saham. Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi menghadapi risiko 

rugi yang lebih tinggi, tetapi tingkat pengembalian yang diharapkannya 

juga lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat DER yang lebih 

rendah tidak berisiko besar, tetapi peluang untuk melipatgandakan 

pengembalian atas ekuitas juga kecil. Menurut Brigham dan Houston 

(2011:103), para investor tertentu menginginkan prospek tingkat 

pengembalian yang tinggi, namun mereka enggan untuk menghadapi 

risiko, karena investor itu lebih tertarik pada saham yang tidak 

menanggung terlalu banyak risiko dari risiko hutang yang tinggi.  

 

2.1.6 Rasio Profitabilitas 

2.1.6.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan 

demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterimanya dalam bentuk dividen. 

Menurut Gitman (2012:65) rasio profitabilitas adalah:“These measures 

enable the analyst to evaluate the firm’s profit with respect to a given level of 

sales, a certain level of assets, or the owners investment” 

Artinya rasio yang memungkinkan analis untuk menilai tingkat keuntungan 

perusahaan dari penjualan, tingkat aktiva tertentu, atau investasi pemilik 

perusahaan. 
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Menurut Brigham (2011:112) rasio profitabilitas adalah: ”A group of 

ratios that show the combined effects of liquidity, asset management, and debt and 

operating results.” 

Artinya sekelompok rasio yang menunjukkan tentang kombinasi dari likuiditas, 

manajemen aktiva, hutang, dan hasil operasi usaha. 

Menurut Martono dan Agus (2011:18) “profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut”. 

Artinya rasio yang menggambarkan tentang seberapa besar pendapatan 

perusahaan dibandingkan dengan pengeluarannya, seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

aktiva, dan modal. 

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (keuntungan). 

 

2.1.6.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

 Terdapat banyak ukuran profitabilitas, masing-masing pengembalian 

perusahaan dihubungkan terhadap penjualan, aktiva, modal, atau nilai saham. 

Menurut Brigham (2011:112-115) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah: 

1. Profit Margin on Sales 

Rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, 

dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus profit margin on sales 

sebagai berikut: 

%100argPr x
Sales

NetIncome
inOnSalesofitM   

2. Return on Total Assets (ROA) 

Rasio yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan jumlah 

aktiva. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus return on total assets 

sebagai berikut: 
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%100x
sTotalAsset

Lababersih
ROA   

3. Basic Earning Power (BEP) ratio 

Rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan sebelum 

bunga dan pajak dengan jumlah aktiva. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus basic earning power ratio 

sebagai berikut: 

%100x
sTotalAsset

EBIT
BEP 

 

4. Return on Common Equity (ROE) 

Rasio dari pendapatan bersih dibagi dengan modal; menggambarkan 

tentang tingkat pengembalian dari investasi para pemegang saham. 

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus return on common equity 

sebagai berikut: 

%100x
tyCommonEqui

NetIncome
ROE   

Untuk mengukur rasio profitabilitas, biasanya digunakan return on assets 

(ROA) sebagai indikatornya. Analisis ROA dalam analisis laporan 

keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik 

analisis keuangan yang bersifat menyeluruh (komprehensif). Semakin 

tinggi ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan semakin 

efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat kembalian 

akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari 

perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat. Dengan 

kata lain ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 
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2.1.4 Saham 

 Menurut Martalena dan Maya Malinda (2011:12), saham merupakan salah 

satu instrument pasar keuangan yang paling populer. Saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas.  Saham ada dua macam, yaitu saham biasa 

dan saham preferen.  

Sedangkan menurut Athanasius (2012:14), saham adalah surat berharga 

yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu 

perusahaan. Saham terdiri dari 2 jenis yaitu saham biasa dan saham preferen. 

Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan yang menanggung 

resiko dan mendapatkan keuntungan dari perolehan dividen yang lebih besar 

apabila kondisi perusahaan baik dibandingkan pemegang saham preferen.  

Sedangkan saham preferen mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen 

dibanding saham biasa. Pemegang saham preferen ini memperoleh hal untuk 

memperoleh dividen yang tetap setiap tahunnya. 

Berdasarkan pengertian diatas, saham (stock atau share) dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 

hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Saham memberikan 

indikasi kepemilikan atas perusahaan, sehingga para pemegang saham berhak 

menentukan arah kebijaksanaan perusahaan lewat Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Para pemegang saham juga berhak memperoleh dividen yang dibagikan 

oleh perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham pun turut menanggung risiko 

sebesar saham yang dimiliki apabila perusahaan tersebut bangkrut. 

 

2.1.5 Harga Saham 

Menurut Wira (2011:7), harga saham merupakan cerminan dari nilai suatu 

perusahaan bagi para investor. Semakin baik perusahaannya mengelola usahanya 

dalam memperoleh keuntungan, semakin tinggi juga bilai perusahaan tersebut dari 

di mata para investor. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan return 

bagi para investor. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan return bagi 
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para investor berupa capital gain yang pada akhirnya akan berpengaruh juga 

terhadap citra perusahaan  

Menurut Athanasius (2012:30), di bursa saham kita mengenal beberapa 

istilah yang terkait dengan harga saham, seperti open, high, low, close, dan ask. 

Berikut penjelasan istilah harga tersebut : 

a. Open (pembukaan): harga yang terjadi pada transaksi pertama satu saham. 

b. High (tertinggi) : harga tertinggi transaksi yang tercapai pada satu saham. 

c. Low (terendah) : harga terendah transaksi yang tercapai pada satu saham. 

d. Close (penutupan) : harga yang terjadi pada transaksi terakhir satu saham. 

e. Bid (minat beli) : harga yang diminati pembeli untuk melakukan transaksi. 

f. Ask (minat jual) : harga yang diminati penjual untuk melakukan transaksi. 

Harga saham merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. 

Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan suatu kepuasan 

bagi investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan 

keuntungan yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan 

sehingga memudahkan manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan.  

Menurut Widyastuti Pratidina (2011:23), harga saham di bursa juga 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif 

yaitu: penawaran dan permintaan, perilaku investor, kondisi pasar modal, keadaan 

perekonomian dan politik. 

Dari banyaknya pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harga 

saham merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Keberhasilan 

dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan suatu kepuasan bagi investor 

yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan 

yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga 

memudahkan manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. 

 

2.1.6 Return Saham 

 Return merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh investor dalam 

mengambil keputusan investasi karena return merupakan tujuan utama seseorang 

berinvestasi. Dengan adanya return, diharapkan seseorang akan termotivasi untuk 

berinvestasi. 
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 Menurut Tandelilin (2013:7) alasan utama orang berinvestasi adalah untuk 

memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan 

investasi disebut return. Sejalan dengan definisi tersebut menurut Jogiyanto 

(2012:109) Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

 Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk memaksimalkan return, 

tanpa melupakan factor risiko yang harus dihadapinya. Return merupakan satu 

factor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. 

Menurut Robert Ang (2012:23) stock return adalah tingkat keuntungan 

yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. 

Sedangkan menurut James C. Van Home dan Jhon M. Wachowicz 

(2012:116) Return adalah penghasilan yang diterima dari suatu investasi ditambah 

dengan perubahan harga pasar yang biasanya. 

 Melihat definisi dari James C. Van Home dan Jhon M. Wachowicz return 

dibagi menjadi dua komponen. Komponen return yang pertama adalah capital 

gain yaitu bentuk keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dan 

harga beli saham yang diivestasikannya. Sedangkan komponen return yang kedua 

adalah yield yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal 

dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Melihat pengertian return yang dikemukakan para ahli, dapat dikatakan 

bahwa return adalah keuntungan yang didapat investor setelah menginvestasikan 

dananya dengan tidak melupakan faktor risiko yang harus dihadapinya. Untuk 

dapat melihat return suatu saham dengan mengabaikan dividen dapat digunakan 

rumus menurut James C. Van Home dan Jhon M. Wachowicz (2012:116) adalah 

sebagai berikut : 

      

Rt = 
1-t

1-tt

P

)P-(P
 

Keterangan : 

Rt = Return saham periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan 

mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu : 

  

Penelitian I 
 

 

Judul Pengaruh Rasio-rasio Keuangan dan ukuran Perusahaan 

pada Return Saham 

Tahun 2015 

Penulis Ni Kadek Raningsih dan I Made Pande Dwina Putra 

Literatur ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana Vol. 13 No. 2 

Populasi dan 

Sampel 

 Metode penentuan sampel pada penelitian ini 

purposive sampling dan diperoleh 32 data pengamatan 

sebagai sampel 

Variabel Dependen: Return Saham 

Independen: Rasio Aktivitas, Leverage, Likuiditas, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

Teknik Analisis 

Data 

Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

dan leverage berpengaruh positif terhadap return 

saham, rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

return saham, sedangkan rasio aktivitas, dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian II  

Judul Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap 

Return Saham  

Tahun 2014 

Penulis Astiti dkk 

Literatur e-Journal Vol. 2 No.1 

Populasi dan 

Sampel 

Perusahaan Otomotif Dan 

Komponen Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 

Variabel Dependen   : return Saham 

Independen  : likuiditas (Cash Ratio), profitablitas (Net 

Profit Margin (NPM)), dan 

solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) 

Teknik Analisis 

Data 

analisis regresi berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial (1) 
Rasio Likuiditas (Cash Ratio) tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham. 

(2) Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap return saham 

(3) Rasio Profitabilitas (Net Profit Margin) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return 

Saham 

(4) Rasio Likuiditas (Cash Ratio), Rasio Solvabilitas 

(Debt to Equity Ratio), dan Rasio Profitabilitas (Net 

Profit Margin) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham 

Penelitian III  

Judul Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Pasar, Firm Size, Tingkat Suku Bunga, Dan Nilai Tukar 

Terhadap Return Saham 

Tahun 2014 

Penulis Rosiana dkk 

Literatur Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 1, April 2014 

Populasi dan 

Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada 

periode 2005-2011 

Variabel Dependen   : Return Saham 

Independen  : Profitabilitas (ROE), Rasio Pasar (PBV), 

Firm Size ( Total Aset), Tingkat Suku Bunga (SBI), 

Rasio Aktivitas (TATO) dan Nilai Tukar (Kurs Tengah 

BI) 

Teknik Analisis 

Data 

analisis regresi berganda 

Hasil Penelitian  Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas (ROE), 

Rasio Pasar (PBV), Firm Size ( Total Aset), Tingkat 

Suku Bunga (SBI)tidak pengaruh terhadap Return 

Saham, Rasio Aktivitas (TATO) dan Nilai Tukar (Kurs 

Tengah BI) berpengaruh dengan Return saham. 

Penelitian IV  

Judul Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan 

Solvabilitas Terhadap Return Saham 

Tahun 2013 

Penulis Wingsih 

Literatur Jurnal ekonomi  

 Universitas Dian Nuswantoro 

Populasi dan 

Sampel 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Pada Tahun 2008 Sampai 2012 

Variabel Dependen: Return saham 

Independen: Current Ratio (CR), Return on Assets ( 

ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

Teknik Analisis 
Data 

Regresi Linear Berganda  

Hasil Penelitian a) Current rasio berpengaruh negatif terhadap return 

saham  

b) Return on Asset mempunyai pengaruh negarif 
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terhadap return saham  

c) Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap return saham  

Penelitian V  

Judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return saham 

Tahun 2013 

Penulis Nuryana 

Literatur Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2013 

Populasi dan 

Sampel 

Perusahaan  Lq45 Di Burs Aefek Jakarta 

Variabel Dependen: Return saham 

Independen: Return on Investment, Debt to Equety 

Ratio, Total Asset Turn Over, EPS dan Gross Profit 

Margin 

Teknik Analisis 

Data 

Analisis Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 rasio yang 

dipublikasikan dalam Summary of Financial Report 

ternyata hanya ada 1 variabel yang dimasukkan dalam 

model yaitu Devident Payout Ratio, sedangkan yang 

lain dikeluarkan dari model, (2) Secara parsial dari 17 

variabel yang ada ternyata hanya Devident Payout 

Ratio yang berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham 

Penelitian VI  

Judul Analisis Pengaruh Rasio Solvabilitas Dan Rasio 

Profitabilitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BEI Tahun 

2009-2011 

Tahun 2013 

Penulis Erlina Nurgana Indah 

Literatur Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

 

Populasi dan 

Sampel 

Perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-2011. Sampel yang digunakan 9 

perusahaan 

Variabel Dependen: Return Saham 

Independen: Solvabilitas, Profitabilitas 

Teknik Analisis 

Data 

Model Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan return saham. Rasio profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan return 

saham 

Penelitian VII  

Judul Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, 
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Aktivitas, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham 

(Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman 

Dengan Kategori Industri Barang Konsumsi Di BEJ) 

Tahun 2010 

Penulis Ulupui 

Literatur Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Udayana 

Populasi dan 

Sampel 

Populasi perusahaan makanan dan minuman dengan 

sampel yang diteliti 13 perusahaan 

Variabel Dependen : return saham 

Independen: current rasio, Return on Assets, Debt to 

Equity Ratio, Total Asset Turnover 

Teknik Analisis 

Data 

Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Variabel current ratio memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap return saham satu periode ke 

depan. Variabel return on asset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham satu periode ke depan. 

Variabel debt to equity rasio menunjukkan hasil yang 

positif, tetapi tidak signifikan. Variabel total asset turn 

over menunjukkan hasil yang negatif dan tidak 

signifikan 

 

 Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

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 dividen. Ketiga 

keputusan keuangan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk 

mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada makin tingginya harga saham, sehingga 

kemakmuran para pemegang saham dengan sendirinya makin bertambah. 

Melalui laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat bagaimana kondisi 

keuangan setiap perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup 

jelas kepada para investor sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan menggambarkan kinerja yang sudah dicapai oleh perusahaan atas 

keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh manajer keuangan untuk 
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menjalankan operasinya. Untuk mengukur kinerja perusahaan dengan 

menggunakan alat analisis rasio keuangan.  

Jadi para pemegang saham berkepentingan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya, 

apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan akan diperoleh 

keuntungan atau rate of return yang cukup baik. Karena dari laporan keuangan 

dapat dilakukan analisa rasio keuangan untuk mengetahui risk and return yang 

akan diterima pemegang saham baik di masa sekarang maupun yang akan datang. 

Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah rasio likuiditas. Adapun rasio likuiditas yang sering digunakan adalah 

current ratio. Current ratio menunjukkan beberapa kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia (tidak termasuk 

persediaan).         

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perorangan atau perusahaan 

untuk mengkonversikan aktiva lancar tertentu menjadi tunai. Likuiditas 

merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva 

lancar yang tersedia. Untuk mengukur rasio likuiditas digunakan current ratio  

sebagai indikatornya. Hal ini disebabkan dalam perhitungan rasio tersebut, 

persediaan merupakan assets yang paling lama untuk berubah menjadi kas (yaitu 

harus melewati bentuk piutang terlebih dahulu), dan tingkat kepastiannya rendah 

yaitu kemungkinan nilai persediaan turun karena produk rusak atau kualitas yang 

menurun juga lebih tinggi. Dengan alasan tersebut, maka persediaan dikeluarkan 

dari perhitungan harta lancar. Jika tingkat likuiditas perusahaan yang diukur oleh 

current ratio dalam keadaan baik, maka memberikan indikasi bahwa kinerja 

perusahaan dalam keadaan yang baik karena mampu membayar semua kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan harga saham. 

Sedangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban 

perusahaan adalah rasio leverage. Rasio leverage disebut juga debt ratio (rasio 

hutang). Leverage dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed assets 
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fund) untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi para pemilik perusahaan. 

Rasio leverage menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). 

Rasio leverage atau debt ratio dapat diukur dengan menggunakan DER (Debt to 

Equity Ratio). DER mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh 

pemilik atau manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. 

Peningkatan hutang akan mengakibatkan tingginya rasio DER. Hal ini berarti 

semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar perusahaan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang diterima. Dengan 

melakukan analisis leverage yang menggunakan debt to equity ratio (DER), dapat 

dilihat apakah proporsi penggunaan hutang yang semakin besar dapat 

meningkatkan harga saham atau penurunan penggunaan hutang dapat 

meningkatkan harga sahamnya.  

Melalui penggunaan hutang, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

hasil operasi usahanya yang tercermin dari kenaikan profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan tingkat keuntungan bisnis yang berhasil diperoleh perusahaan dengan 

menjalankan operasionalnya. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh 

gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. 

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja 

profitabilitas perusahaan adalah return on assets (ROA).  

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa return on assets adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. Dalam kegiatannya, perusahaan melakukan berbagai investasi yang 

dapat memberikan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan (net income) maka semakin besar nilai ROA. Nilai ROA yang besar 

merupakan indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang 

besar dengan menggunakan aktiva perusahaan.  

Untuk mendanai investasi pada aktiva, sumber dananya dapat berasal dari 

penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut 

emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan itu. 



34 

 

 
 

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

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

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan 

naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga sahampun biasanya naik. 

Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan 

harga saham biasanya akan jatuh. Harga saham suatu perusahaan juga dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Jika 

perusahaan mampu membayar kewajibannya ini, maka kondisi perusahaan 

dikatakan likuid. 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

yang diukur dengan current ratio, rasio leverage yang diukur dengan debt to 

equity ratio, dan rasio profitabilitas yang diukur dengan return on assets memiliki 

hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran penelitian sebagaimana dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Likuiditas (CR) 
(X1) 

Leverage (DER) 
(X2) 

Profitabilitas (ROA) 
(X3) 

Return Saham (Y) 
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2.4    Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, dan Rasio Profitabilitas 

terhadap Return Saham 

2.4.1  Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Return Saham  

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio (CR) didapatkan dengan 

membandingkan nilai aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin 

tinggi nilai CR berarti semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajibannya berarti semakin kecil resiko likuidasi yang dialami 

perusahaan dengan kata lain semakin kecil resiko yang harus ditanggung oleh 

pemegang saham perushaan. Sangat penting bagi para investor untuk mengetahui 

nilai CR, walaupun nilai CR hanya bersifat sementara atau jangka pendek. 

Investor akan menganggap perusahaan beroperasi dengan baik dan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya sehingga ketika CR meningkat maka nilai return 

saham juga akan mengalami peningkatan. Hipotesis CR berpengaruh terhadap 

return saham didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2010). 

Dengan demikian hubungan antara pengaruh current ratio (CR) terhadap return 

saham dihipotesiskan sebagai berikut:  

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

 

2.4.2  Pengaruh Rasio Leverage terhadap Return Saham  

Dalam memenuhi kebutuhan dana untuk investasi, perusahaan akan 

memadukan sumber dana permanen yang digunakan perusahaan dengan cara yang 

dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. Ukuran dari bauran pendanaan 

yang digunakan perusahaan adalah debt to equity ratio (DER). DER akan 

mempengaruhi harga saham karena rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menutupi sebagian atau seluruh hutang-hutangnya 

baik jangka panjang maupun jangka pendek yang berasal dari modal sendiri. 

Harga saham perusahaan dapat dimaksimumkan, jika perusahaan dapat 

meminimumkan biaya penggunaan berbagai macam sumber dana. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu mengkombinasikan antara modal sendiri dengan sumber 

dana yang dapat meminimalkan biaya modal perusahaan dalam proporsi yang 
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paling tepat, sehingga harga saham perusahaan dapat meningkat. Hal ini juga 

dapat dilihat menurut beberapa penyusun literatur khususnya di bidang 

manajemen keuangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno (2012:249) 

bahwa: “Dengan menggunakan dana utang, maka apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan 

keuntungannya akan meningkat.” 

Semakin tinggi rasio DER menunjukkan tingkat pengembalian yang 

semakin kecil. Resiko yang ditanggung oleh investor akan semakin tinggi karena 

tingkat hutang yang tinggi berarti beban bunga yang semakin tinggi yang akan 

mengurangi resiko, dan berakibat menurunkan return saham. Hipotesis ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Astiti (2014) dan Wingsih (2013). 

Dengan demikian hubungan antara pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap 

return saham dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2 : Debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return saham 

 

2.4.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Return Saham  

Penggunaan sumber dana perusahaan bertujuan untuk menghasilkan laba. 

Laba dapat diperoleh apabila kegiatan operasional perusahaan dalam keadaan 

yang baik, karena prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap saham perusahaan tersebut. Meningkatnya 

permintaan saham akan ikut meningkatkan harga sahamnya. Hal tersebut 

dipertegas oleh Agus Sartono (2010:40) sebagai berikut: 

“Pada dasarnya harga saham ditentukan oleh interaksi antara permintaan 

dan penawaran. Pasar modal yang kompetitif tercipta karena adanya 

kekuatan permintaan dan penawaran secara kontinyu hingga harga pasar 

saham menyesuaikan secara cepat dengan setiap perubahan informasi.” 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai macam informasi, baik 

informasi tentang perusahaan, emiten yang bersangkutan atau informasi yang 

berkaitan dengan perekonomian secara makro. Informasi-informasi seperti inilah 

yang akan mendapat reaksi dari pelaku-pelaku pasar terutama para investor. 

Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham yang diminatinya adalah 

untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan perusahaan 

untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang serta keuntungan yang 

akan diperoleh sehingga para investor tersebut dapat melakukan investasi pada 
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perusahaan yang tepat. Salah satu perhatian investor dalam menganalisis saham-

saham yang diminatinya adalah harga saham itu sendiri. Penjelasan tersebut 

dipertegas oleh Lukman Syamsudin (2012:38) sebagai berikut: 

”Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian 

utama pada tingkat keuntungan, baik sekarang maupun yang akan datang. 

Hal tersebut penting karena tingkat keuntungan akan mempengaruhi harga 

saham yang mereka miliki.” 

 

Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan salah satunya dengan 

menggunakan return on assets (ROA). ROA merupakan salah satu faktor untuk 

menentukan tingkat laba yang dicapai perusahaan dari penggunaan aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nilai ROA inilah yang menjadi dasar penilaian 

analisis dalam menganalisa harga saham perusahaan dimana ROA berbanding 

lurus dengan harga saham. Dengan kata lain harga saham dapat dipengaruhi oleh 

tingkat laba perusahaan. Semakin tinggi ROA ini menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih 

setelah pajak. Dengan demikian, semakin tinggi ROA maka kinerja perusahaan 

semakin efektif. Hal ini seterusnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan 

tersebut makin diminati investor karena tingkat pengembalian akan semakin 

besar. Hal ini akan berdampak terhadap harga saham yang akan mengalami 

peningkatan. Dengan kata lain ROA akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. 

Meningkatkan ROA berarti di sisi lain juga meningkatkan nilai 

pendapatan bersih yang berarti meningkatkan nilai penjualan. Perusahaan yang 

penjualannya meningkat akan mendorong terjadinya peningkatan laba yang 

menunjukkan operasional perusahaan sehat dan baik. Hal ini akan disukai oleh 

para investor. Investor yang rasional tentu saja akan memilih investasi pada 

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, sehingga akan mendorong 

peningkatan harga saham yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan return 

saham yang akan diterima investor. Hipotesis ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ulupui (2010). Dengan demikian hubungan antara pengaruh return 

on assets (ROA) terhadap Return Saham dihipotesiskan sebagai berikut:  

H3 : Return on assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Return Saham 


