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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen  

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno 

“management”, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara 

terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:  

Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) mengartikan manajemen 

sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.  

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  

Gulick dalam Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai 

suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk 

memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 

pengawasan (controlling).  

 

2.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan 

1.Pengertian Manajemen Keuangan  

Suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, perusahaan 

harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Manajemen keuangan memiliki 

arti penting di semua jenis bisnis, seperti perbankan dan institusi-institusi 

keuangan lainnya sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan ritel. 

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan 



dengan bagaimana memperoleh dana, dan mengelola aset sesuai tujuan 

perusahaan secara menyeluruh (Martono dan Harjito, 2008).  

Menurut Sudana (2011) Manajemen keuangan merupakan bidang 

keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi 

perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan 

keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Manajemen keuangan 

merupakan manajamen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, 

pendanaan, dan keputusan pengelolaan asset.  

  

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengensi 

bagaimana memperoleh asset, mendanai asset dan mengelola asset untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut menurut Martono & Agus 

(2010:4) ada 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu: 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi adalah paling penting di 

antara ketiga keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan keputusan investasi 

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan 

aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan dating. 

2. Keputusan Pendanaan (Financiang Decision) 

Keputusan pendanaan ini menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai 

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi 

tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan 

modal sendiri. Kedua, penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik 

atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum 

merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan 

biaya modal rata-rata minimal. 

 



3. Keputusan Pengelolaan Aset (Assets Management Decision) 

Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka asset-

aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengalokasian dana 

yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan asset menjadi 

tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut 

manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancer 

daripada aktiva tetap. 

2.1.4 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, 

menggunakan dana, dan mengelola asset secara efisien membutuhkan 

tujuan dan sasaran. Di mana menurut Martono & Agus (2010:13) tujuan 

manajemen keuangan adalah: 

“Memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham 

perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Brigham & Houston (2010:132) yang 

diterjemahkan oleh Yulianto, tujuan manajemen keuangan adalah: 

“Memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka 

panjang, tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran 

akuntansi seperti laba bersih atau EPS.” 

 Berdasarkan tujuan manajemen keuangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan atau memaksimumkan kekayaan pemegang saham dalam 

jangka panjang, yang diukur dari harga saham perusahaan. 

 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari ringkasan proses akuntansi 

yang meliputi transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 



bersangkutan dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi 

atas keadaan finansial perusahaan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Aktivitas tersebut kemudian dituangkan dalam 

angka-angka baik berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing 

(Kasmir,2011). Ada beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli.   

Adapun menurut Munawir (2008),  

Laporan keuangan (Financial statements) merupakan hasil akhir dari 

proses akuntasi yang kemudian menghasilkan tiga laporan utama (1) Balance 

Sheet atau statement of financial position atau neraca, (2) income statement atau 

laporan laba rugi, dan (3) statement of cash flows atau laporan arus kas, dan 

sebagai tambahan pula dapat disusun laporan perubahan modal. 

Adapun menurut Dunia (2010), dari analisis transaksi yang dilakukan 

dalam suatu perusahaan, maka dapat disusun laporan keuangan (financial 

statements) pokok untuk bentuk usaha perseorangan yang terdiri atas : 

a) Laporan laba rugi (income stetment). Merupakan  ikhtisar dari pendapatan 

(revenue) dan beban-beban (expenses) untuk satu periode waktu atau masa 

tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Dengan kata lain, laporan ini 

menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu 

tertentu. 

b) Laporan perubahan ekuitas (statement of owner’s equity). Merupakan 

ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi 

selama periode waktu atau masa tertentu, misalnya sebulan atau setahun. 

Laporan ini hanya disusun untuk bentuk usaha perseorangan. Laporan ini 

berkaitan dengan neraca dan laporan laba rugi. 

c) Neraca (Balance sheet). Merupakan suatu daftar yang menunjukkan posisi 

keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas) pada tanggal tertentu, biasanya 

pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau tahun tertentu.  



d) Laporan arus kas (statement of cash flows). Merupakan ikhtisar dari 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk suatu periode waktu atau masa 

tertentu, misalnya sebulan atau setahun.  

Laporan keuangan bersifat historis, menyeluruh dan merupakan suatu 

progress report, yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang tercatat, 

prinsip-prinsip dan anggapan serta konvensi atau kebiasaan-kebiasaan dalam 

akuntansi, dan pendapat pribadi atau personal jugement (Munawir, 2008).  

Berdasarkan  penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu laporan yang dihasilkan dari proses akuntasi yang 

dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

berasal dari aktivitas operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu yang 

kemudian memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan tersebut, yang secara 

umum terbagi atas empat laporan keuangan pokok yaitu laporan laba rugi, laporan 

neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (modal). 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan Laporan Keuangan dinyatakan dalam Standar Akutansi Indonesia adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Menurut Kasmir 

(2013,10) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

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

dimiliki perusahaan pada saat ini 

2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini 

3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu 

4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu 



5) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan 

6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dal suatu 

periode 

7) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 

8) Informasi keuangan lainnya. 

 

2.2.2 Manfaat Laporan Keuangan  

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan. 

Seperti dikemukakan oleh Fahmi (2012:5), yang menyatakan bahwa: “Dengan 

adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka 

sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, 

dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai 

alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang”. 

Manfaat dari adanya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

 

2.2.3 Sifat Laporan Keuangan 

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus 

dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku demikian pula dalam hal 

penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu 

sendiri.  

Menurut Kasmir (2014:11), dalam prakteknya sifat laporan keuangan 

dibuat: 

1. Bersifat historis; dan 

2. Menyeluruh  

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari 

data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalkanya 



laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke 

belakang (tahun atau periode sebelumnya).  

Kemudian,bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat 

selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian 

(tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan 

suatu perusahaan. 

 

2.3 Definisi Analisis Laporan 

Keuangan Menurut Lembaga Studi Manajemen Anggaran Publik (LS-

MAP, 2010) menyatakan bahwa Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Analisis 

Laporan Keuangan adalah analisis terhadap neraca dan perhitungan rugi laba serta 

segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampiran nya untuk 

mengetahui gambaran tentang posisi keuangan dan perkembangan usaha 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

Analisis Laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada diantara 

unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan membandingkan unsur-unsur pada 

laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama pada laporan 

keuangan tahun yang lalu atau angka pembanding lain serta menjelaskan sebab 

perubahannya (Dunia, 2010).  

Sedangkan Pengertian analisa rasio keuangan menurut James C van 

Horne dalam buku Kasmir (2010, 104) adalah indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. 

Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. 

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 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan proses yang dilakukan guna membantu persuahsaan dalam 

mengevaluasi posisi keuangan perusahaan sehingga mampu memberikan 

informasi terkait perubahan yag terjadi serta penyebab perubahan terjadi,yang 

kemudian menghasilkan suatu informasi untuk membantu membuat suatu 

keputusan. Adapun ukuran dari analisis ini biasanya dinyatakan dalam 

perbandingan (Ratio) atau persentase (%).   

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

Sebuah laporan keuangan memiliki nilai lebih ketika memberikan artian 

atau gambaran tertentu kepada pihak yang menggunakannya. Karena akan 

memberikan manfaat yang berbeda untuk setiap penggunanya, analisis keungan 

juga dilakukan dengan tujuan berbeda. Menurut Bernstein yang dikutip oleh 

Harahap (2008 ) , tujuan analisis laporan keuangan adalah :  

1. Screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis untuk 

memilih kemunginan investasi atau merger  

2. Forcasting. Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan pada masa yang akan datang.  

3. Diagnosis. Analisis berguna untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik di dalam manajemen, operasi, keuangan, atau 

masalah lain.  

4. Evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai kinerja yang telah dicapai 

oleh manajamen, operasional, efisiensi, dan lain-lain.   

Selain itu tujuan Analisis Laporan Keuangan menurut Kasmir (2013:68) sebagai 

berikut: 



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-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan; 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki; 

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

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ni; 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak; 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang mereka capai. 

2.4 Kegunaan Analisis Rasio 

Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern 

perusahaan melainkan juga pihak luar. Menurut Niswatin dalam Syamsudin 

(2010), pada umumnya ada tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan 

rasio-rasio keuangan sebagai berikut : 

1. Para pemegang saham dan calon pemegang  

Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian 

utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan 

tingkat keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting 

bagi para pemegang saham dan calon pemegang saham karena dengan 

tingkat keuntungan akan mempengaruhi harga saham-saham yang mereka 

miliki. Disamping tingkat keuntungan, para pemegang saham dan calon 

pemegang saham juga berkepentingan dengan tingkat likuiditas, aktivitas 

serta leverage sebagai faktor lain dalam penilaian kelanjutan hidup 

perusahaan serta proyeksi terhadap distribusi income pada masa-masa 

yang akan datang. 



2. Para kreditur dan calon kreditur 

Para kreditur dan calon kreditur pada umumnya merasa berkepentingan 

terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar dalam kewajiban-

kewajiban financial baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Manajemen perusahaan  

Merasa berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan perusahaan 

karena mereka menyadari bahwa hal-hal tersebutlah yang akan dinilai oleh 

para pemilik perusahaan maupun para kreditur. 

 

2.4.1 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis Rasio Keuangan Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk 

mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.   Analisis rasio 

keuangan merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis 

laporan keuangan.Analisis rasio berguna bagi para analisis intern untuk 

membantu manajemen membuat evaluasi mengenai hasil-hasi operasinya, 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat 

menyebabkan kesuiltan keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Munawir 

(2010:106), adalah:  

Future oriented atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa 

dengan analisa ratio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang.   

Dengan angka-angka ratio historis atau kalau memungkinkan  dengan 

angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat 

digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang 

diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan 

perusahaan.  

Menurut Munawir (2010:68), berdasarkan sumber datanya angka rasio 

dapat dibedakan menjadi: 

1. Rasio-rasio Neraca (Balance Sheet Ratios) yang tergolong dalam kategori 

ini adalah semua ratio yang semua datanya diambil atau bersumber pada 

neraca, misalnya current ratio, acid test ratio.  



2. Rasio-rasio Laporan Laba-rugi (Incomes Statement Ratios) yaitu angka- 

angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari 

Laporan Laba-rugi, misalnya gross profit margin, net operating margin, 

operating ratio dan lain sebagainya. 

3. Rasio-rasio antar Laporan (Interstatement Ratios) adalah semua angka 

rasio yang penyusunannya datanya berasal dari neraca dan data lainnya 

dan laporan laba-rugi, misalnya tingkat perputaran persediaan (inventory 

turn over), tingkat perputaran piutang (account receivable turn over), sales 

to inventory, sales to fixed dan lain sebagainya.  

Menurut Hanafi (2009:74), analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam lima 

macam kategori yaitu: 

1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas 

penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. 

3. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (profitabilitas). 

5. Rasio Pasar, yaitu rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif 

terhadap nilai buku perusahaan.     

Menurut Martono dan Agus (2009:123), ada 4 jenis rasio yang digunakan 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio), yaitu rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. 

2. Rasio Aktivitas (activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, 

yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan 

asetnya.  



3. Rasio Leverage Financial (financial leverage ratio), yaitu rasio yang 

mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang 

(pinjaman).  

4. Rasio Keuntungan (profitability ratio) atau rentabilitas, yaitu rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. 

2.4.2 Rasio Likuiditas  

Menurut Kasmir (2012:130)  

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya 

suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen 

yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar 

(utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode 

sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu.  

 

Tujuan dan manfaat rasio likuditas untuk perusahaan menurut Kasmir 

(2012:132) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk 

membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas 

waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah 

kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu 

tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 

Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap 

likuiditasnya lebih rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada 

dengan modal kerja perusahaan. 



5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

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

perencanaan kas dan utang. 

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

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 

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

komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. 

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

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

 

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), 

investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga.  

Jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut:  

Rasio lancar (current ratio) menurut Kasmir (2012:134) adalah sebagai 

berikut:  

Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.   

 

Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat yang digunakan 

sebagai berikut.                

 

Current Ratio (CR) = 
Aktiva Lancar (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)

Kewajiban Lancar (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
 

 

 

2.4.3 Rasio Aktivitas   

Menurut Kasmir (2012:172) 

Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 



dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya 

perusahaan.   

 

Sedangkan tujuan perhitungan rasio aktivitas menurut Kasmir (2012:173) 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau 

berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu 

periode. 

2. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of receivable), di 

mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) piutang 

tersebut rata-rata tidak dapat ditagih.  

3. Untuk menghitung berapa hari rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. 

4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja 

berputar dalam satu periode atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh 

setiap modal kerja yang digunakan (working capital turn over). 

5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam suatu periode. 

6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan 

dengan penjualan. 

Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) menurut Kasmir (2012:185)  

“Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari 

tiap rupiah aktiva.”  

Rumus untuk mencari Total Aset (Total Assets Turnover) adalah sebagai berikut: 

 

Perputaran Total Aset = 
PENJUALAN

TOTAL AKTIVA
 

 

2.4.4 Rasio Leverage  

Pengertian dan Jenis-Jenis Rasio Leverage  

Rasio leverage atau yang sering disebut juga rasio solvabilitas yaitu rasio 

yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana 



yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Menurut Kasmir (2013:113),  

rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.”  

Menurut Harahap (2009:303), rasio leverage atau solvabilitas adalah :  

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya 

apabila perusahaan dilikuidasi.Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang 

sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.  

 

Sedangkan menurut Hanafi (2009:79) rasio solvabilitas adalah :  

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban- 

kewajiban jangka panjangnya.   Perusahaan yang tidak solvabel adalah 

perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya.   

Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan 

demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca.     

   

Terdapat beberapa macam rasio yang dapat dihitung antara lain Debt to 

Assets Ratio (debt ratio), Long Term Debt to Equity Ratio (LDER),  Times Interest 

Earned Ratio (TIE), dan Debt to Equity Ratio (DER).   Dari rasio-rasio berikut, 

rasio leverage atau solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt 

to Equity Ratio (DER).  

 

Debt to Equity Ratio (DER)   

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

kepada pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham.   Menurut Harahap 

(2009:303), “Debt to equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan sampai 

sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar.  

Semakin kecil rasio ini semakin baik”. Menurut Fahmi (2013:128), “debt to 

equity ratio didefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis 

laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk 

kreditor”.  

Menurut Kasmir (2013:157):  

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 



seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.   Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan.  

 

Rasio Debt to Equity Ratio dihitung dengan rumus : 

 

          Debt to Equity Ratio =  
TOTAL HUTANG

EKUITAS
 

 

Bagi kreditor, semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan 

karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin 

terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan 

semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat 

pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi 

peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. 

 

2.4.5 Rasio Profitabilitas  

Pengertian dan Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas, Rasio profitabilitas  adalah 

kemampuan menghasilkan laba.Tujuan didirikannya perusahaan adalah 

memperoleh laba (profit), maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian 

utama para investor dan analis. Menurut Hanafi (2009:81), “Rasio profitabilitas 

ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

pada tingkat penjualan, aset dan modal saham.  

Menurut Harahap (2009:304), rasio profitabilitas adalah :  

Rasio rentabilitas atau disebut juga rasio profitabilitas ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.  

 

Rasio Profitabilitas menurut Fahmi (2013:135) adalah :  

Rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.  



 

Selain itu menurut Kasmir (2013:196) :  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaaan 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.   

 

Terdapat beberapa macam rasio yang dapat dihitung antara lain, Gross 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets atau Return on Investment, 

Return on Equity dan Earning per Share yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ROI. 

Return On Invesment (Pengembalian Atas Investasi) Merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (Return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen 

dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik, demikian 

pula sebaliknya semakin besar rasio ini akan semakin baik. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Untuk menghitung Return On Invesment menggunakan rumus :  

Return On Investment  =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

2.5 Pengertian Pasar Modal  

       Menurut Sjahrial (2012:13), pasar modal dalam arti sempit yaitu merupakan 

kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang. 

Sedangkan, dalam arti luas pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang 

terorganisasi termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang 

keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek. 



Menurut Tandelilin (2010:26), pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjual belikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga 

bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan 

tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan Bursa Efek.  

Menurut Jogiyanto (2010), pasar modal merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli dengan resiko untung dan rugi. Kebutuhan dana jangka 

pendek umumnya diperoleh di pasar uang (misalnya bank komersil). Pasar modal 

merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. 

2.5.1 Jenis-jenis pasar modal  

Menurut  Jogiyanto  (2010)  jenis  pasar modal adalah sebagai berikut:  

a) Pasar Perdana (Primary Market)  

Pasar perdana merupakan tempat penawaran saham dari emiten 

(perusahaan yang menerbitkan saham) kepada investor selama waktu yang 

ditetapkan oleh emiten sebelum saham tersebut mulai diperdagangkan di 

pasar sekunder.   

b) Pasar Sekunder (Secondary Market)  

Pasar sekunder merupakan pasar dimana saham dan sekuritas lain 

diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. 

c) Pasar Ketiga (Third Market)  

Di Indonesia, pasar ketiga ini disebut bursa paralel. Bursa paralel 

merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa 

efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan 

oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek diawasi dan dibina oleh 

badan Pengawas pasar modal.  

 



d) Pasar Keempat (Fourth Market)  

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang ke pemegang 

lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. 

2.5.2 Keuntungan Berinvestasi di Pasar Modal  

      Menurut Sjahrial (2012:13) keuntungan yang dimiliki pemodal dengan 

berinvestasi di pasar modal yaitu : 

1. Memperoleh dividen yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. 

2. Memperoleh capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil jual 

beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai 

beli saham. 

3. Nilai atau harga saham meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan 

dengan perkembangan atau kinerja perusahaan. 

4. Saham dapat dijadikan jaminan atau agunan ke bank untuk memperoleh 

kredit, baik agunan pokok atau agunan tambahan.  

2.6 Investasi  

2.6.1  Pengertian Investasi  

Investasi menurut Tandelilin (2010:3) adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi adalah 

penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa 

yang akan datang. Keputusan penanaman modal dapat dilakukan oleh individu 

atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Investasi dalam arti luas 

terdiri dari dua bagian utama yaitu:  



a. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets). Aktiva riil adalah aktiva 

berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate 

dan lain sebagainya. 

b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable 

securities atau financial assets). Aktiva finansial adalah surat-surat 

berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang 

dikuasai oleh suatu entitas. 

Investasi dalam keuntungan dapat berupa investasi secara langsung atau direct 

investing dan investasi tidak langsung atau indirect investing (Jogiyanto, 2010:6). 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan 

dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain. Sedangkan 

investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan 

investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain.  

2.6.2 Tujuan Investasi  

Tujuan investasi menurut Tandelilin (2010:8) adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter 

yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah dengan nilai 

saat ini pendapatan masa mendatang. Sumber dana untuk investasi bisa berasal 

dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari 

tabungan.  

Beberapa alasan seseorang melakukan investasi antara lain sebagai 

berikut:  

a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.  

b) Mengurangi tekanan inflasi.  

c) Dorongan untuk menghemat pajak.  

2.6.3 Manfaat Investasi Pada Saham  

Manfaat yang diperoleh bagi investor dengan melakukan investasi pada 

saham menurut Anoraga dan Pakarti (2008:54) adalah: 



1. Manfaat ekonomis meliputi perolehan dividen dan perolehan capital gain. 

Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen bisa dalam 

bentuk tunai (cash dividend) ataupun dividen saham (stock dividend) 

sedangkan capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor dari 

hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai beli yang lebih rendah.  

2. Manfaat non-ekonomis yang bisa diperoleh oleh pemegang saham adalah 

kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

untuk menentukan jalannya perusahaan.  

2.6.4 Proses Investasi  

Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman 

hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Hubungan 

risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang 

searah dan linear. Artinya semakin besar return yang diharapkan, semakin besar 

pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan.  

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang 

berkesinambungan (going process). Menurut Tandelilin (2010:12) proses 

investasi terdiri dari lima tahap yaitu:  

a) Penentuan tujuan investasi 

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan 

investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi bagi investor bisa 

berbeda-beda, tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. 

Misalnya lembaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana 

untuk membayar dana pensiun nasabahnya mungkin akan memilih reksa 

dana. Sedangkan bagi institusi penyimpanan dana seperti bank misalnya 

yang mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi akan 

menyukai investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan. 

 



b) Penentuan kebijaksanaan investasi  

Tahap ini dimulai dari penentuan alokasi aset (assets allocation decision). 

Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada 

berbagai kelas aset tersedia (saham, obligasi, real estate atau sekuritas luar 

negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang 

mempengaruhi kebijakan investasi. 

c) Pemilihan strategi portofolio 

Ada dua strategi portofolio yang yang bisa dipilih yaitu strategi portofolio 

aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi 

kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan 

secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi 

portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring 

dengan kinerja indeks pasar. Dengan strategi aktif investor berusaha 

mengidentifikasi saham-saham yang dipertimbangkan akan bagus di masa 

mendatang. Sebaliknya dengan strategi pasif investor dapat membeli reksa 

dana.  

d) Pemilihan asset  

Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin 

dimasukkan dalam portofolio. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencari 

kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan 

return diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko tertentu atau sebaliknya 

menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat resiko terendah. 

e) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

Pada tahap ini telah dilewati dan hasilnya kurang baik, maka proses 

keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama, demikian 

seterusnya sampai keputusan investasi paling optimal. Tahap pengukuran 

dan evaluasi kinerja portofolio meliputi pengukuran kinerja portofolio dan 

pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya 

melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya 

dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa 



baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dengan kinerja portofolio 

lainnya (portofolio pasar). 

 

2.7 Risiko  

2.7.1 Pengertian Risiko  

Risiko menurut Tandelilin (2010:102) merupakan kemungkinan 

perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. 

Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi 

tersebut. Sumber-sumber risiko menurut Tandelilin antara lain:  

1. Risiko Suku Bunga 

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas keuntungan suatu 

investasi perubahan. Suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik 

(cateris paribus) artinya jika suku bunga meningkat maka harga saham akan turun 

dan sebaliknya jika suku bunga turun, harga saham naik. Kondisi seperti ini bisa 

menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi dari saham untuk 

memindahkan dananya dari saham ke dalam deposito. Jika sebagian besar investor 

melakukan tindakan yang sama maka banyak investor yang menjual saham untuk 

berinvestasi dalam bentuk deposito.  

2. Risiko Pasar 

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas 

keuntungan suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya 

ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan 

pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, 

kerusuhan, ataupun perubahan politik.  

3. Risiko Inflasi 

Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah 

diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebut sebagai risiko daya 



beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan 

premium inflasi untuk mengompensasi penurunan daya beli yang dialaminya.  

4. Risiko Bisnis 

Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai 

risiko bisnis. Misalnya perusahaan pakaian jadi yang bergerak pada industri tekstil 

akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri tekstil itu sendiri.  

5. Risiko Finansial  

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang 

dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan 

perusahaan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan.  

6. Risiko Likuiditas  

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan 

perusahaan yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder, semakin cepat suatu 

sekuritas diperdagangkan, semakin likuid sekuritas tersebut, demikian pula 

sebaliknya. Semakin tidak likuid suatu sekuritas semakin besar pula risiko 

likuiditas yang dihadapi perusahaan.  

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang  

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (negara 

perusahaan tersebut) dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko ini juga 

dikenal sebagai risiko mata uang (currency risk) atau risiko nilai tukar (exchange 

rate risk). 

8. Risiko Negara (Country Risk)  

Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan dengan 

kondisi perpolitikan suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, 

stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat penting diperhatikan 

untuk menghindari risiko negara terlalu tinggi.  



2.7.2 Macam-macam Risiko  

Risiko yang dihadapi oleh investor ketika menginvestasikan dananya pada 

saham menurut Tandelilin (2010:104) dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Risiko sistematis  

Risiko sistematis adalah risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi 

di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi 

variabilitas return suatu investasi. Dengan kata lain risiko sistematis risiko yang 

tidak dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi. 

b. Risiko tidak sistematis  

Risiko tidak sistematis adalah risiko yang tidak berkaitan dengan perubahan 

pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi 

mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio disebutkan 

bahwa risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset 

dalam suatu portofolio.  

Pandangan investor mengenai risiko menurut Sartono (2009:191) adalah 

sebagai berikut: 

1. Risk averter, yaitu sikap pemodal yang cenderung menghindari risiko.  

2. Risk Preferer atau Risk Seeker, yaitu sikap pemodal yang menyukai risiko. 

3. Risk Neutral atau Risk Indeferent, yaitu investor yang mengabaikan risiko 

dan tetap menginvestasikan dananya tanpa memperhatikan risiko yang 

dimiliki. 

 

2.8 Beta   

2.8.1 Pengertian Beta 

Definisi Beta (β) menurut Weston dan Brigham (2010:134) adalah alat 

ukur yang mengukur sejauh mana tingkat pengembalian suatu saham berubah 

karena adanya perubahan di pasar saham. Perubahan yang dimaksud adalah 



perubahan saham yang bersangkutan di pasar saham. Menurut Jogiyanto 

(2010:193) beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu saham atau 

portofolio terhadap risiko pasar.  

Beta saham dapat diinterprestasikan sebagai ukuran kepekaan tingkat 

pengembalian saham terhadap tingkat pengembalian pasar. Nilai beta saham yang 

lebih besar dari satu menunjukkan perubahan return pasar, sebaliknya jika beta 

saham lebih kecil dari satu perubahan return pasar sebesar 10% akan 

mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Saham semacam ini disebut 

saham defensif, fluktuasi return saham tersebut lebih kecil di bandingkan dengan 

fluktuasi return saham. Secara teoritis apabila beta suatu saham adalah negatif, 

return yang di syaratkan untuk saham tersebut akan lebih kecil dari return bebas 

resiko.  

Beta suatu saham adalah beta suatu portofolio yang penting artinya untuk 

menganalisis saham atau portofolio tersebut. Beta suatu saham menunjukkan 

risiko sistematik maka beta masing-masing saham perlu di hitung terlebih dahulu. 

Beta portofolio menurut Jogiyanto (2010:215) dapat dihitung dengan cara rata-

rata tertimbang (berdasar proporsi) dari masing-masing individual saham yang 

membentuk portofolio sebagai berikut:   

Keterangan:  𝛽𝑝 = ∑   𝛽𝑖
𝑛

𝑡−1  

Βp = Beta Portofolio 

Βi = Beta saham individual saham ke-i  

Beta saham dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data 

historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengestimasi beta masa mendatang. Beta historis dihitung 

dengan menggunakan data pasar, data akuntansi (laba-laba perusahaan dan laba 

indeks pasar), dan data fundamental (menggunakan variabel-variabel 

fundamental). Beta yang dihitung dengan data pasar disebut dengan beta pasar, 



beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut beta akuntansi, dan beta yang 

dihitung dengan data fundamental disebut dengan beta fundamental.  

Menurut Jogiyanto (2010:215), beberapa alasan yang mendasari beta 

portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap saham 

individu adalah sebagai berikut:  

a) Beta saham individual diasumsikan dari waktu ke waktu. Kenyataannya 

beta saham individual dapat berubah dari waktu-kewaktu. Perubahan beta 

saham individual dapat berupa naik maupun turun. Beta portofolio akan 

meniadakan perubahan beta saham individual dengan perubahan beta 

saham individual lainnya. Dengan demikian diasumsikan, beta adalah 

konstan dari waktu ke waktu maka beta portofolio akan lebih tepat jika 

dibandingkan dengan beta saham individual. 

b) Perhitungan beta saham individual juga tidak lepas dari kesalahan 

pengukuran (measurement error) atau kesalahan acak (random error). 

pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak, karena 

kesalahan acak suatu saham mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan acak 

saham lainnya. Dengan demikian beta portofolio juga diharapkan akan 

lebih tepat di bandingkan dengan beta saham individual.  

Berdasarkan pendapat Husnan, beta dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

dalam hal ini: 

  Ri  = return sekuritas i 

  RM = return indeks pasar 

  αi  = intersep 

  βi  = slope 

  εi  = random residual error 

iβα eRR Miii 



 Beta menunjukkan kemiringan (slope) garis regresi dan α menunjukkan 

garis dengan sumbu Rit. Semakin besar beta, semakin besar kemiringgan garis 

tersebut. Penyebaran titik-titik pengamatan disekitar garis regresi tersebut 

menunjukkan risiko sisa (σеi²) sekuritas yang diamati. Semakin menyebar titik-

titik tersebut samakin besar risiko sisanya. 

2.9 Pengertian Saham  

Salah satu instrumen pasar modal di Indonesia adalah Saham. Saham 

merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan 

pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan 

serta berhak hadir dalam  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menerbitkan 

saham merupakan salah satu pilihan perusahaan dalam memutuskan pendanaan 

perusahaannya (Tandelilin, 2010:31).        

Menurut Sjahrial (2012:19) saham adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang 

biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga 

pemilik sebagian dari perusahaan itu, dengan demikian kalau seorang investor 

membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik ataupun juga sebagai pemegang 

saham perusahaan. Saham ada dua macam yaitu saham atas nama dan saham atas 

tunjuk. Pada saat ini saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek adalah 

saham atas nama, yaitu saham yang nama pemilik saham tertera di atas saham 

tersebut.  

2.9.1 Jenis-Jenis Saham 

Terdapat dua jenis saham yang diperdagangkan di pasar modal yaitu sebagai 

berikut. 

1. Saham preferen  

Hartono (2014:111) menyatakan saham preferen mempunyai sifat 

gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) dan saham biasa. Seperti bond 

yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga 



memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, 

dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen dibawah klaim 

pemegang obligasi (bond). Dibandingkan dengan saham biasa, saham 

preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hal 

pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi, oleh karena itu saham 

preferen dianggap mempunyai karakteristik ditengah-tengah antara bond 

dan saham biasa.  

2. Saham biasa 

Hartono (2014:116) menyatakan apabila perusahaan hanya mengeluarkan 

satu kelas saham saja, saham tersebut biasanya dalam bentuk saham biasa 

(common stock). Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang 

mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. 

sebagai pemilik perusahaan pemegang saham biasa memiliki beberapa hak 

diantaranya yaitu sebagai berikut.  

a) Hak kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan 

direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk 

mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang 

saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto 

dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau 

memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan 

pemegang saham. 

b) Hak menerima pembagian keuntungan 

Pemilik perusahaan pemegang saham biasa berhak mendapat 

bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, 

sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba 

yang ditahan ini merupakan sumber dana internal perusahaan. Laba 

yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Jika 

perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk 

dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang 



sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika 

perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen.  

c) Hak preemtif  

Hak preemtif merupakan hak untuk mendapatkan persentasi 

kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan 

lembar saham.Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar 

saham, maka jumlah saham beredar akan lebih banyak dan 

akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama 

akan turun. Hak preemtif memberi prioritas kepada pemegang 

saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru sehingga 

persentase kepemilikannya tidak berubah. 

2.9.3 Harga Saham  

Menurut Sunariyah (2011:166) keputusan membeli saham terjadi bila 

perkiraan suatu saham di bawah harga pasar. Untuk menentukan harga saham, 

pemodal harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap saham-saham. Tujuan 

analisis saham untuk menilai apakah penetapan harga saham suatu perusahaan 

ditawarkan secara wajar atau tidak.  

2.9.4 Sertifikat Saham 

Menurut Sunariyah (2011:126) sertifikat saham memperoleh sertifikat 

sebagai tanda pemilikan pada perusahaan. Pada setiap sertifikat saham tercantum 

nama, alamat, dan hak suara para pemegang saham. Nilai sertifikat dapat dibagi 

menjadi :  

a) Nilai Nominal (Par Value) adalah harga saham pertama yang tercantum 

pada sertifikat badan usaha. Harga saham tersebut merupakan harga yang 

sudah diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham (Shareholders). 

Harga ini tidak berubah-ubah dari yang telah ditetapkan oleh rapat umum 

pemegang saham. 



b) Nilai Buku (Book Value) adalah nilai saham akan bermacam-macam dari 

waktu ke waktu perusahaan didirikan, nilai saham tersebut berubah karena 

adanya kenaikan atau penurunan harga saham dan adanya laba ditahan, 

c) Nilai Dasar (Base Price), nilai dasar suatu saham sangat berkaitan dengan 

harga pasar saham yang bersangkutan setelah dilakukan penyesuaian 

karena aksi emiten. Nilai dasar ini merupakan harga perdana saham 

tersebut. 

d) Nilai Pasar (Market Price), nilai pasar saham adalah harga suatu saham 

pada pasar yang sedang berlangsung di Bursa Efek. Apabila Bursa Efek 

telah tutup maka harga pasar adalah harga penutupannya (Clossing 

Price).Untuk mendapatkan jumlah nilai pasar suatu saham yaitu dengan 

mengalikan harga  

pasar dengan jumlah saham yang dikeluarkan.  

Sedangkan pengertian harga saham menurut Jogiyanto (2010), adalah harga 

saham yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan 

dipasar modal. Menurut Widoatmojo dalam Satria (2008) harga saham 

dapatdibedakan menjadi 3 (tiga): 

1. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oieh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga 

nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di 

bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan 

diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat 

biasanya imtuk menentukan harga perdana. 

 



3. Harga pasar 

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada 

investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu 

dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut 

dicatatkan di bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dan 

penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan 

harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, 

karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi 

harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

2.9.5 Return Saham  

Return saham adalah tingkat keuntungan yang akan dinikmati oleh 

investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Sedangkan abnormal return atau 

excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasian (return 

yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal return adalah selisih 

antara return yang sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasi 

(Jogiyanto,2010). 

Menurut Tandelilin (2010:102), return adalah keuntungan yang 

merupakan kompensasi atas waktu dan risiko terkait dengan investasi yang 

dilakukan. Return dibedakan menjadi dua, yaitu pengembalian yang telah terjadi 

(actual return) yang dihitung berdasarkan data historis dan pengembalian yang 

diharapkan (expected return) akan diperoleh investor di masa depan. Komponen 

return tersebut meliputi:  

1. Untung/rugi modal (capital gain/loss) merupakan keuntungan (kerugian) 

bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual (harga beli) di atas 

harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi di pasar sekunder.  



2. Imbal hasil (yield) merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima 

investor secara periodik, misalnya berupa dividen atau bunga. Yield 

dinyatakan dalam persentase dari modal yang ditanamkan.  

Capital gain merupakan selisih antara harga saham saat ini (Closing price 

bulanan pada periode t) dengan harga saham periode sebelumnya (Closing price 

bulanan pada periode t-1) dibagi dengan harga saham periode sebelumnya 

(Closing price bulanan pada periode t-1). Closing price adalah harga penutup atau 

harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Karena ketersediaanya, closing 

price adalah harga yang paling sering digunakan untuk analisis (Nugroho, 2012). 

Menurut Jogiyanto (2010:205), return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa:  

a) Return  realisasi (realized return)  

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi menggunakan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. 

Return realisasi atau return  historis   ini   juga berguna sebagai dasar 

penentuan return ekspektasi (expected return) dan resiko di masa 

mendatang.  

b) Return ekspektasi (expected return). 

Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum 

terjadi.  

Return realisasi diukur dengan menggunakan  return total (total return), 

relatif return (return relative), kumulatif return (return cumulative), dan return 

disesuaikan (adjusted return). Return total merupakan return keseluruhan dari 

suatu investasi dalam suatu periode tertentu dari capital gain (loss) dan yield. 

Capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return merupakan 

kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat 



hutang jangka panjang) yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi 

investor, sedangkan yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran 

kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika 

investor membeli saham, yield ditunjukkan oleh besarnya deviden yang investor 

peroleh.   

Return saham yang tinggi mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif 

diperdagangkan. Return dari investasi penting bagi investor. Penilaian return 

adalah satu-satunya cara rasional (sesudah memperhatikan risiko) bagi investor 

untuk membandingkan  investasi  alternatif  yang  berbeda  dalam  hal  yang  

dijanjikan.  

Menurut Jogiyanto (2010), perhitungan total return saham menggunakan 

rumus sebagai berikut :       

Rt  =  capital gain (loss) + yield 

  Rt  =   
Pt – Pt−1 + Dt    

Pt−1
    

Dimana : 

Rt  = Return Saham pada periode ke t  

Pt = Harga Saham pada periode ke t  

Pt-1 = Harga Saham sebelum periode ke t (t-1) 

Dt = Deviden pada periode ke t    
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tingkat 10% di bawah GLS 

saja. 
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Risk-Return Trade-

off in Emerging 

Markets: Evidence 

from Dhaka Stock 

Exchange 

Bangladesh 

Penelitian ini menunjukka 

hubungan risiko return dari 

kedua sekuritas individual 

dan portofolio efek dan 

pengaruh diversifikasi 

risiko non-pasar portofolio 

di DSE, Bangladesh, 

menggunakan Model 

Indeks DSE Tunggal. 

Tingkat pengembalian 

menunjukkan pergerakan 

positif yang signifikan 

secara statistik seiring 

dengan pergerakan pasar. 

risiko portofolio dan 

kembali juga terkait sangat 

positif dalam portofolio 

yang nilai beta yang 

signifikan secara statistik 

dalam portofolio model 

risk return.  

 

 



2.10.1 Kerangka Pemikiran 

 Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara, di mana dalam fungsi 

ini pasar modal menunjukkan peran yang sangat penting dalam menunjang 

perekonomian, karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Selain itu juga 

pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena 

dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) 

dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal 

dengan asumsi investasi yang memberikan return yang lebih besar adalah sektor-

sektor yang paling produktif yang ada di pasar, sehingga dana yang berasal dari 

investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan tersebut. (Tandelin, 

2010:13).  

Dalam berinvestasi saham investor tidak terlepas dari risiko karena pada 

dasarnya risiko dan tingkat keuntungan mempunyai hubungan yang positif. 

Manajemen modern mengelompokkan risiko menjadi risiko sistematis dan risiko 

tidak sistematis. Risiko tidak sistematis juga dikenal dengan risiko unik atau risiko 

spesifik perusahaan. Risiko spesifik perusahaan dapat diminimalkan atau 

dihilangkan melalui diversifikasi pada berbagai jenisn saham. Investor yang 

bertindak rasional tentunya melakukan diversifikasi, sehingga pada dasarnya 

risiko relevan bagi investasi saham adalah  risiko sistematis.  

Besar kecilnya risiko sistematis dapat diukur dengan koefisien beta. Nilai 

beta merupakan signal bagi investor untuk mengantisipasi fluktuasi harga yang 

terjadi, yang didasarkan pada data-data historis. Sehingga dengan mengetahui 

nilai beta, investor dapat menghindari kerugian yang tidak wajar.  Besar kecilnya 

beta saham dipengaruhi oleh beberapa variabel, baik itu berasal dari pasar ataupun 

fundamental perusahaan.  

Setiap pelaku di pasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. 

Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku di pasar modal 



setiap tipe mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Kedua tipe analisis tersebut 

adalah analisis fundamental dan analisis teknikal.  

 Analisis fundamental mempelajari semua informasi yang berhubungan 

dengan saham dan pasar yang dituju dengan mencoba melihat bisnis di masa yang 

akan datang dan perkembangan keuangan / finansial termasuk pergerakan dari 

harga saham itu sendiri. Analisis fundamental atau analisis perusahaan merupakan 

analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data 

keuangan perusahaan Jogiyanto (2008:126). Sedangkan analisis teknikal dapat 

dikatakan sebagai sebuah analisa tentang pergerakan harga saham yang 

didasarkan dari pergerakan harga saham itu sendiri di masa yang lalu (Syamsir 

2008: 5). 

Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) terhadap risiko investasi  

Hubungan tingkat likuiditas terhadap risiko investasi saham dikemukakan 

oleh Makaryanawati (2009) likuiditas merupakan salah satu faktor yang 

menentukan risiko investasi. Likuiditas diukur dengan rasio keuangan. Jika rasio 

likuiditas tinggi maka perusahaan akan semakin diminati investor. Hal ini 

mengakibatkan harga saham naik dan risiko investasi menjadi tinggi. Sebaliknya, 

jika rasio likuiditas rendah, maka perusahaan akan kurang diminati investor. Hal 

ini mengakibatkan harga saham perusahaan menjadi turun dan risiko investasi 

menjadi rendah. 

Hal ini didukung oleh penelitian Anditya Soeroso (2013) yang 

menyebutkan bahwa Current Ratio mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

Resiko Sistematis pada industri Food And Beverages yang terdaftar di BEI 

periode 2008 – 2012 karena tidak terdapat suatu ketentuan yang mutlak tentang 

berapa tingkat current ratio yang dianggap baik atau harus dipertahankan oleh 

suatu perusahaan karena sangat tergantung pada berbagai faktor seperti jenis 

usaha, cash flow dari suatu perusahaan.    

Namun tidak didukung oleh penelitian Grahani & Pasaribu (2013) yang 

menyatakan Current Ratio tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun 



dengan demikian variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yang 

mengambil sampel pada perusahaan yang Tercatat dalam Indeks Kompas 100. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 

investasi Saham di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

Pengaruh  leverage (Debt to Equity Rasio) dengan risiko investasi 

Leverage menggambarkan penggunaan utang jangka pendek dan utang 

jangka panjang perusahaan dalam membiayai assetnya dengan tujuan dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi leverage perusahaan 

maka semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur modal. Bagi investor 

perusahaan dengan leverage yang tinggi merupakan sinyal bahwa perusahaan 

berisiko karena terdapat ke- mungkinan bahwa perusahaan akan diambil alih oleh 

kreditor. Artinya, semakin tinggi rasio kecukupan utang, semakin tinggi risiko 

yang dihadapi perusahaan. Ukuran risiko yang seringkali digunakan adalah risiko 

gagal bayar utang atau kewajiban (default risko). Jika rasio kecukupan utang suatu 

perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, sehingga 

kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jikadikaitkan 

dengan harta atau asset atau modal perusahaan menjadi sulit.  Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu menjaga agar rasio kecukupan utangnya berada dalam 

batas-batas yang dapat diterima, khususnya oleh pihak pemberi dana. 

Dari hasil penelitian Hedwig Ajeng Grahanipada tahun 2013 menyebutkan 

bahwa DER  variabel independen adalah lebih dari α 0,05 ,maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang ada tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen, dalam hal ini lebih spesifiknya 

variabel independen tidak berpengaruh secara parsial pada variabel dependen 

yaitu risiko sistematis. Hal ini menyatakan pula bahwa H0 diterima, yang berarti 

bahwa variabel yang dimasukan dalam penelitian tidak dapat digunakan untuk 



memprediksi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent baik secara stimultan 

ataupun secara parsial. Sedangkan menurut Nining Setyowati Dwi Andayani DER 

berpengaruh secara signifikan terhadap risiko sistematis saham. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Debt Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 

investasi Saham di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

Pengaruh Profitability (Return On Invesment) terhadap risiko investasi  

Rasio profitabilitas merupakan Sekelompok rasio yang menunjukkan 

gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil 

operasi. Rasio ini meliputi margin laba atas penjualan, rasio kemampuan dasar 

untuk menghasilkan laba, tingkat pengembalian atas total aktiva, dan tingkat 

pengembalian ekuitas saham biasa Brigham and Houston (2009:107). 

Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan 

seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Bila suatu 

perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian 

saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk 

menanamkan sahamnya.   Disini menunjukkan bahwa penjualan dan investasi 

yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas 

semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula 

rasio profitabilitasnya. 

Sesuai dengan penelitian Nining Setyowati Dwi Andayani yang 

menyebutkan bahwa secara parsial Return On Invesment (ROI) yang 

menunjukkan pengaruh yang signifikan pada saat pasar bullish, dengan arah 

hubungan yang negative terhadap risiko investasi. Sedangkan menurut Anditya 

Soeroso Return On Investment secara parsial berpengaruh terhadap resiko 



sistematis pada industri  food and beverages yang terdaftar di BEI periode 2008-

2012. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Return On Investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 

investasi Saham di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

Pengaruh Rasio Aktivitas (TATO) terhadap risiko investasi 

Rasio aktivitas berkaitan dengan seberapa efisien penggunaan elemen-

elemen yang ada di dalam perusahaan dalam kaitanya dengan tingkat perputaran 

yang terjadi. Artinya, kegiatan-kegiatan yang terjadi di perusahaan, khususnya 

yang terkait dengan penjualan dan persediaan, harus mampu secara cepat terjadi 

dan diselesaikan, tidak harus menunggu dalam waktu yang lebih lama. 

Total Asset Turnover merupakan rasio antara penjualan (bersih) terhadap 

total aset yang digunakan oleh operasional perusahaan. Rasio ini merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset 

yang dimiliki perusahaan. Menurut Harahap (2009:309), semakin besar rasio ini 

semakin baik karena perusahaan tersebut dianggap efektif dalam mengelola 

asetnya dan risiko investasi yang dilakukan oleh investor pun akan berkurang 

ketika nilai TATO nya semakin besar. 

Menurut hasil penelitian Anditya Soeroso (2013) Total Assets Turn Over 

mempunyai pengaruh negatif terhadap Resiko Sistematis pada industri Food And 

Beverages yang terdaftar di BEI periode 2008-2012 karena rasio ini merupakan 

ukuran efektifitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan jadi tidak 

memiliki pengaruh terhadap risiko investasi. 

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 



H4: Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 

investasi Saham di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

Pengaruh Risiko Investasi terhadap Return saham 

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan/deviasi dari out come 

yang diterima dengan yang diekspektasi. Resiko sistematis (systematic risk) 

adalah variasi pengembangan saham / portofolio berhubungan dengan perubahan 

pengembangan dalam pasar secara keseluruhan. Resiko yang tidak dapat 

didiversifikasikan disebut sebagai resiko pasar atau resiko umum atau resiko 

sistematik. Resiko ini terjadi karena kejadian–kejadian di luar kegiatan 

perusahaan seperti inflasi, resesi dan sebagainya.  

Dalam beberapa penelitian lebih sering menggunakan risiko sistematik 

yaitu risiko yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan kejadian–kejadian di 

luar kegiatan operasional perusahaan seperti inflasi, resesi dan sebagainya. Risiko 

pasar yang besar akan memberikan informasi bagi investor untuk berhati-hati 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Para investor berhati-hati (cenderung 

menunggu) ketika kondisi pasar tidak stabil, sehingga menimbulkan permintaan 

saham oleh pasar yang menurun. Dengan menurunnya minat investor tersebut, 

maka harga saham relatif menurun, sehingga berdampak pada investor 

menanamkan investasinya pada situasi atau kondisi yang berisiko tinggi. 

Return saham suatu sekuritas memiliki hubungan yang positif terhadap 

beta yang terkandung dalam saham. Teori pilihan rasional mendukung hubungan 

tersebut, dimana seorang investor atau calon investor pasti akan memperhatikan 

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pasar saham, yaitu beta untuk membuat 

suatu keputusan secara rasional untuk memperoleh tujuannya, yaitu keuntungan 

atau return saham. 

Hasil penelitian Ni Nyoman Devi Septiani dan Ni Luh Supadmi (2014)  

menyebutkan bahwa beta tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada periode sebelum krisis global yang mengindikasikan bahwa pada keadaan 



perekonomian normal atau sebelum krisis terjadi, beta kurang tepat digunakan 

untuk menaksir return yang akan diperoleh seorang investor ataupun calon 

investor khususnya pada perusahaan perbankan. Kedua, beta tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham pada periode saat krisis global yang 

mengindikasikan bahwa saat terjadinya krisis global, membuat pasar saham 

menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan sebagian besar investor membeli 

saham untuk tujuan laba jangka pendek berupa capital gain sehingga membuat 

investor kurang memperhatikan beta sebagai proksi dari risiko sistematis saham. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Giovanni Budialim (2013) yang 

menunjukkann bahwa nilai regresi variabel beta diketahui sebesar 0,163 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa beta berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham perusahaan diterima. Hubungan positif ini 

menunjukkan bahwa peningkatan nilai variabel beta akan diikuti dengan 

peningkatan nilai variabel return saham dan begitu pula sebaliknya. Gitman 

menyatakan semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin besar sekuritas 

dihadapkan pada risiko sistematis dan semakin tinggi return yang harus 

ditawarkan kepada investor. 

 Sedangkan menurut penelitian Mollik, Abu T. and Bepari, M. Khokan 

(2015) menunjukkan hubungan risiko-return dari kedua sekuritas individual dan 

portofolio efek dan pengaruh diversifikasi risiko non-pasar portofolio di DSE, 

Bangladesh, menggunakan Model Indeks DSE Tunggal, tingkat pengembalian 

menunjukkan pergerakan positif yang signifikan secara statistik seiring dengan 

pergerakan pasar risiko portofolio dan kembali juga terkait sangat positif dalam 

portofolio yang nilai beta yang signifikan secara statistik dalam portofolio model 

risk return.  

 

 

 



Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

H5: Risiko Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham di Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 
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