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II  LANDASAN TEORI 

 

2.1  Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002 

dalam Permanasari, 2010). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa 

aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham 

perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam Permanasari, 2010). Rika dan Ishlahuddin (2008) 

mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham 

secara maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan 

diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan 

menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Sedangkan menurut Keown, et 

al. (2007) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan 

ekuitas perusahaan yang beredar. Harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

diartikan sebagai harga pasar atas perusahaan itu sendiri.  Nilai perusahaan dapat 

dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham  
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menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten  

dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.  

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. 

Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian 

investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. 

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. 

Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena rasio ini bisa 

menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya 

terjadinya perbedaan cross-sectional dalam pengambilan keputusan investasi dan 

diversifikasi (Claessens dan Fan, 2003 dalam Sukamulja, 2004); hubungan antara 

kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Onwioduokit, 2002 dalam 

Sukamulja, 2004); hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam 

akuisisi (Gompers, 2003 dalam Sukamulja, 2004) dan kebijakan pendanaan, dividen, 

dan kompensasi (Imala, 2002 dalam Sukamulja, 2004).  

Tobin’s Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya 

saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh 

aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan 

tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham 

namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan 

hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur 

(Sukamulja, 2004 dalam Permanasari, 2010). Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini 

dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan 

nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 
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pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004 dalam 

Permanasari, 2010).  

Tobin Q ditemukan oleh seorang pemenang hadiah nobel dari Amerika Serikat yaitu 

James Tobin. Tobin Q dapat dirumuskan sebagai perbandingan nilai pasar aset dengan 

perkiraan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mengganti seluruh aset tersebut 

pada saat ini. 

Nilai perusahaan sangat penting dikarenakan dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi, 1996). 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham 

dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset.  

Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al , nilai perusahaan akan tercermin dari harga 

sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan 

penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar 

saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan 

yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-

peluang investasi.  

Penilaian perusahaan menurut Michell (2006), bahwa penilaian tersebut mengandung 

unsur proyeksi, asuransi, perkiraan dan judgement. Ada beberapa konsep dasar 

penilaian, yaitu : 

1. Nilai ditentukan oleh suatu waktu atau periode tertentu. 

2. Nilai harus ditentukan pada harga yang wajar. 
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3. Penilaian tidak dipengaruhi oleh sekelompok pembeli tertentu. 

Short dan Keasy dalam Utomo (2000) menyatakan bahwa nilai pasar suatu saham 

dapat dipergunakan sebagai tolak ukur nilai perusahaan yang sebenarnya. Menurut 

Hackel dan Livnat dalam Michell (2006), alat ukur nilai perusahaan yang paling ideal 

yaitu bebas dari pengaruh penerapan kebijakan masing-masing entitas adalah cash 

flow. Analisa cash flow merupakan alat pengukuran yang sangat penting bagi investor 

maupun auditor. Alasannya karena dapat terjadi pengakuan jumlah keuntungan suatu 

entitas dalam periode yang sama dengan hasil berbeda, hal tersebut dikarenakan 

adanya perbedaan dalam metode yang digunakan, estimasi akuntansinya serta faktor 

lainnya. Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009) mengatakan bahwa nilai perusahaan 

adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar oleh investor 

untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan price to book value ratio. Harga 

yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar saham. Weston & 

Copeland (1997) menyatakan bahwa ukuran yang paling tepat digunakan dalam 

mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian (valuation), karena rasio tersebut 

mencerminkan rasio (risiko) dengan rasio hasil. 

 

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan harga saham 

disebut dengan beberapa istilah di antaranya:  

1.  Price to Book Value (PBV) yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai 

buku saham.  

2.   Market to Book Ratio (MBR) yaitu perbandingan antara harga pasar saham 

dengan nilai buku saham.  

3.  Market to Book Assets Ratio yaitu ekpektasi pasar tentang nilai dari peluang 

investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara nilai pasar 

aset dengan nilai buku aset.  
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Q  = ( EMV + D ) / ( EBV + D ) 

4.   Market Value of Equity yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian 

para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah ekuitas (saham beredar) 

dikali dengan harga per lembar ekuitas.  

5.  Enterprise value (EV) yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai nilai 

kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah minority interest dan 

saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas.  

6.  Price Earnings Ratio (PER) yaitu harga yang bersedia dibayar oleh pembeli 

apabila perusahaan itu dijual. PER dapat dirumuskan sebagai PER = Price per 

Share / Earnings per Share.  

7. Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai 

pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai 

penggantian aset (asset replacement value) perusahaan.  

 

Penelitian ini mencoba meneliti nilai perusahaan dengan pendekatan nilai perusahaan 

dengan menggunakan rasio Tobin’s Q. Alasan memilih rasio Tobin’q dalam 

penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan adalah karena penghitungan rasio 

Tobin’s Q lebih rasional mengingat unsur-unsur kewajiban juga dimasukkan sebagai 

dasar penghitungan. Salah satu versi Tobin’s Q yang dimodifikasi dan disederhanakan 

oleh Smithers dan Wright (2007) adalah sebagai berikut: 

 

  

            Keterangan: 

EMV=  Nilai Pasar Ekuitas  

D ( Debt ) = Nilai buku dari total hutang 

EBV = Nilai buku dari total aktiva  
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Jika nilai pasar semata-mata merefleksikan asset yang tercatat suatu perusahaan maka 

Tobin’s Q akan sama dengan 1. Jika Tobin’s Q lebih besar dari 1, maka nilai pasar 

lebih besar dari nilai asset perusahaan yang tercatat. Hal ini menandakan bahwa 

saham overvalued. Apabila Tobin’s Q kurang dari 1, nilai pasarnya lebih kecil dari 

nilai tercatat asset perusahaan. Ini menandakan bahwa saham undervalued yang juga 

dapat diartikan sebagai potensi pertumbuhan investasi investasi 

 

2.2  Pengertian Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga 

pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan 

perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Husnan (2002) menyebutkan bahwa 

sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu 

pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau 

kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang 

memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.  Saham  merupakan bukti 

kepemilikan seseorang atau badan usaha pada suatu perseroan terbatas. Saham 

merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas.  

 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan 

porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam 

perusahaan tersebut (Darmadji, 2001).  Sifat dasar investasi saham adalah 

memberikan peran bagi investor dalam memperoleh laba perusahaan. 

Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: (Anoraga, 2001) 
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1)  Dividen, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik 

saham. 

2)  Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga 

belinya. 

3)  Manfaat non-finansial yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan 

memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. 

Berdasarkan fungsinya nilai suatu saham dapat dibagi atas tiga kelompok, antara lain : 

1.   Par value (Nilai nominal) 

Par value atau disebut juga stated value atau face value atau menurut bahasa 

Indonesia disebut sebagai nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada 

saham yang bersangkutan yang berfungsi untuk tujuan akuntansi. Nilai 

Nominal adalah  nominal yaitu nilai yang tercantum pada surat berharga atau 

instrumen keuangan lain juga modal per lembar yang harus ditahan di 

perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh 

pemegang saham. 

2.    Base price (harga dasar) 

Harga dasar suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar suatu 

saham yang dipergunakan didalam perhitungan indeks harga saham. Harga 

dasar suatu saham baru merupakan harga perdananya. Harga dasar ini dapat 

berubah sesuai aksi emiten yang dilakukan. 

3.    Market Price (harga pasar) 

Harga pasar merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena harga 

pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. 

Apabila pasar bursa efek sudah tutup, maka harga pasar adalah harga 

penutupannya (closing price). Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/nilai.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/surat_berharga.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/keuangan.aspx
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turunnya suatu saham. Harga ini diumumkan di surat kabar atau media lain 

yang tercatat pada waktu penutupan (closing price) aktivitas di BEI. 

 

2.3  Jenis Saham 

Praktek Darmadji dan Hendi (2001) menyebutkan bahwa dikenal beraneka  ragam 

jenis saham, antara lain : 

1. Cara peralihan hak 

a. Saham atas unjuk (bearer stock). 

Diatas sertifikat saham atas unjuk tidak dituliskan nama pemiliknya. 

Dengan pemilikan saham ini, seorang pemilik sangat mudah untuk 

mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya 

mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (registered stock). 

Diatas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara 

pemindahannya harus memenuhi prosedur tertentu yaitu dengan 

dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. 

2. Hak tagihan (klaim) 

a. Saham biasa (common stock). 

Saham biasa selalu muncul dalam setiap struktur modal saham 

perseroan terbatas. Besar kecilnya deviden yang diterima tidak tetap, 

tergantung pada keputusan RUPS. 

b. Saham preferen (preferred stock). 

Saham preferen merupakan gabungan pendanaan antara hutang dan saham biasa. 

Dalam praktek terdapat beraneka ragam jenis saham preferen diantaranya adalah: 
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1) Cumulative Preferred Stock 

2) Non Cumulative Preferred Stock 

3) Participating Preferred Stock. 

4) Convertible Preferred Stock (saham istimewa) 

4. Kinerja Saham terdiri dari : 

a. Blue Chip Stock 

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan 

konsisten dalam membayar deviden. 

b. Income Stock 

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan 

pada tahun sebelumnya.  

 

2.4    Kinerja Keuangan Perusahaan 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“, yaitu 

kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan 

dalampengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian 

pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang 

telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003: 69). Bagi 

investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk 

melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan 

tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka 
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nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor 

melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan 

terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham 

merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Menurut Janes C. Horne (1998:9) 

kinerja kuangan adalah merupakan ukuran prestasi perusahaan maka 

keuntungan adalah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para 

manajer. Kinerja keunagan juga akan memberikan gambaran efisiensi atas 

pengunaan dana mengenai hasil akan memperoleh keuntungan dapat dilihat 

setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. 

 

2.4.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Munawir (2002:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan adalah : 

a. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

b. Mengetahui tingkat solvabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabia perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangna jangja 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Mengetahui tingkat rentabilitas 

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
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d. Mengetahui tingkat stabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan 

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-

hutangnya tepat pada waktunya. 

 

2.4.3  Ukuran Kinerja 

Tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara 

kuantitatif , yaitu: 

    a. Ukuran kriteria tunggal 

Ukuran kriteria tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang hanya 

menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kelemahan apabila 

kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja yaitu orang akan cenderung 

memusatkan usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga akibatnya 

kriteria lain diabaikan. 

b. Ukuran kriteria beragam 

Ukuran kriteria beragam (multiple criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kriteria manajer. Tujuan 

penggunaan beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya 

mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja. 

c. Ukuran kriteria gabungan 

Ukuran kriteria gabungan (composite criteria) adalah ukuran kinerja yang 

menggunakan berbagai macam ukuran, untuk memperhitungkan bobot 

masingmasing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran yang 

menyeluru 
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2.6      Laporan Keuangan 

2.6.1   Pengertian laporan Keuangan 

Ada beberapa definisi yang dapat memberikan penjelasan tentang laporan 

keuangan dalam berbagai bentuk uraian. Hal tersebut tentu saja ditinjau dari 

perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan pihak yang mendefenisikan. Adapaun 

beberapa definisi tentang laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

Definisi menurut Bambang Riyanto: 

Laporan keuangan memberikan suatu ikhtisar mengenai keadaan suatu perusahaan 

dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu 

saat tertentu dan laporan Rugi laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama 

periode tertentu (Riyanto 1995). Menurut Harnanto (1992) Laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terdiri dari dua laporan utama 

yaitu : neraca dan Laporan rugi laba serta beberapa laporan yang sifatnya sebagai 

pelengkap.  Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu (Martono dan Agus 2010:51). 

 

2.7    Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan 

untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Oleh karena itu penganalisa 

harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini 

dengan faktor-faktor di masa mendatang yang mungkin akan mempengaruhi posisi 

keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.  Menurut Riyanto 

(2001:329) mengenai definisi rasio keuangan yaitu:  

“Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis 

laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itusebenarnya hanyalah alat 
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yang dinyatakan dalam arithmatical termsyang dapat digunakan untuk 

menjelaskanh hubungan antara dua macam data finansial.”  

S. Munawir (2007:65) analisis rasio keuangan adalah Suatu metode analisis untuk 

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

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

 

Pengertian analisis rasio keuangan Weston  (1995:225) adalah:  

“Analisis rasio keuangan memberikan kerangka hubungan antar pos-pos neraca 

dan perhitungan laba rugi, memungkinkan seseorang menelusuri sejarah suatu 

perusahaan. Memperkirakan reaksi kreditur atau investor terhadap keadaan 

keuangan perusahaan dan dengan demikian dapat mancari cara-cara yang tepat 

untuk mendapatkan dana.”  

Riyanto (2001:329) penganalisa finansial dalam mengadakan analisis rasio 

keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan 2 macam cara 

pembandingan, yaitu:  

1. Pembandingan present ratiodengan rasio-rasio semacam di waktu-waktu 

yang lalu (rasio historis) dari perusahaan yang sama.  

 2. Pembandingan antara rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

semacam dari perusahaan-perusahaan atau industri lain yang sejenis (rasio rata-

rata atau rasio industri).  

 

2.7.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering digunakan. 

Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005 : 36) “Analisis rasio dapat mengungkapkan 

hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan 
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tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang 

membentuk rasio”. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perlambangan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada penganalisa baik 

atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. 

Kegunaan rasio keuangan bagi ketiga kelompok utama pemakai laporan 

keuangan Brigham dan Houston (2006:119) adalah sebagai berikut: 

a.  Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, 

mengendalikan, dan kemudian meingkatkan operasi perusahaan. 

b.  Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat 

obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan 

c. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, resiko, dan prospek 

pertumbuhan perusahaan 

Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis, 

yaitu : 

-  Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan 

- Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

-  Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain 

- Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (z-score) 

- Rasio menstandarisasi size perusahaan 



25 

 

- Dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan 

lainnya atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time 

series 

Syahyunan (2004 : 82-83) ada beberapa keterbatasan atau kelemahan 

analisis rasio keuangan : 

-  Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha 

- Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, 

misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. 

-  Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi 

oleh cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil manip 

 

2.7.2   Jenis –Jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan banyak  yang dibuat sesuai kebutuhan para analis yang 

biasa digunakan dalam melakukan analisis keuangan.  

Bentuk –bentuk Rasio Keuangan Riyanto (2001) adalah : 

1.  Rasio Likuiditas (Liquidity ratio) 

Rasio likuiditas biasanya menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya saja membayar gaji karyawan, 

membayar biaya operasional, membayar hutang jangka pendek,membayar bahan 

baku dan lain sebagainya yang membutuhkan pembayaran segera atau telah jatuh 

tempo. Rasio likuiditas terbagimenjadi dua bentuk, yaitu rasio lancer (Current 

ratio) dan rasio sangat lancer (quick ratio atau acid test ratio). Rasio likuiditas 

Horne dan Wachowicz (2005 : 206) adalah “rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya”. Karena likuiditas 



26 

 

menyangkut tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, maka pengujian likuiditas difokuskan pada hubungan antara aktiva 

lancar dan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa macam rasio 

likuiditas, antara lain: Current ratio, acid test ratio,cash ratio, dan net working 

capital. 

 

2   Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. 

Rasio solvabilitas ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, kreditur 

mengharapkan dana yang disediakan pemilik perusahaan sebagai marjin keamanan, 

bila pemilik hanya menyediakan sebagian kecil modalnya maka risiko bisnis 

sebagian besar ditanggung oleh kreditur. Kedua, meskipun pengadaan dana melalui 

hutang, pemilik masih dapat mengendalikan perusahaan. Ketiga,bila perusahaan 

mendapatkan keuntungan lebih dari yang dipinjamnya disbanding biaya bunga 

yang harus dibayar maka pengembalian kepada pemilik dapat diperbesar. 

Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas rendah mempunyai risiko kerugian 

yang lebih kecil pada saat perekonomian menurun, tetapi memilii tingkat return 

yang rendah saat perekonomian tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio 

solvabilitas tinggi mempunyai risiko kerugian yang besar tetapi kesempatan 

mendapat keuntungan juga tinggi.   

Kesimpulannya adalah bagaimana menyeimbangkan pengembalian yang diharap 

yang tinggi dengan meningkatnya risiko. Rasio leverage (rasio utang)  Horne dan 

Wachowicz (2005 : 209) adalah “rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh utang”. Rasio leverage disebut juga rasio solvabilitas. Pihak yang 

paling berkepentingan terhadap rasio solvabilitas perusahaan adalah kreditur dan 
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pemegang saham. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari kreditur, 

semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh kewajiban dan 

bunganya. 

 

 Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin rendah tingkat 

pengembalian yang akan diterima pemegang saham karena perusahaan harus 

melakukan pembayaran bunga sebelum laba dibagikan kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio leverage, antara lain : debt ratio, 

debt to equity ratio, long term debt to equity, dan time intersted earned 

 

3.   Rasio Aktivitas/Perputaran (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan sumberdaya perusahaan, 

rasio ini sering disebut juga perputaran atau turn over. Secara umum semakin tinggi 

perputaran berarti semakin efektif tingkat penggunaan asset perusahaan.  

Rasio aktivitas (activity ratio) Horne dan Wachowicz (2005 : 212) adalah “rasio 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivanya”. 

Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis 

aktiva seperti yang dilaporkan dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu 

rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Rasio 

aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara 

penjualan dan beragam unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap dan aktiva 

lainnya.  Ada beberapa macam rasio aktivitas, antara lain : total aset turnover, 

account receivable turnover, fixed asset turnover, Inventory turnover, average 

collection period, dan day’s sales in inventory. 
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4.   Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Dalam analisis rasio, 

kemampuan menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan penjualan,asset atau modal. 

Profitabilitas mendapat tempat tersendiri dalam penilaian perusahaan. Hal ini mudah 

dipahami karena tujuan awal perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba. Rasio 

profitabilitas Horne dan Wachowicz (2005 : 222) adalah “rasio yang menghubungkan 

laba dari penjualan dan investasi”. Setiap perusahaan menginginkan tingkat 

profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan harus 

berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable), apabila perusahaan berada 

dalam kondisi yang tidak menguntungkan maka akan sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Rasio ini sangat 

penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun kegiatan non operasional. 

Ada beberapa macam rasio profabilitas, antara lain : gross profit margin, operating 

profit margin, net profit margin, return on assets, return on equity, dan basic earning 

power. 

 

5.   Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi 

usahanya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor dan usahanya. Dalam rasio 

pertumbuhan yang perlu dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba 

bersih, pertumbuhan pendapatan per lembar saham, pertumbuhan divicen per saham, 

pertumbuhan harga pasar saham dan pertumbuhan nilai buku per lembar saham. 

Pengertian rasio pertumbuhan Kasmir (2012:107), “merupakan rasio yang 
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menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan  posisi ekonominya di 

tengah  pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.”  

Kasmir (2012:107), rasio pertumbuhan dibagi menjadi :  

1. Pertumbuhan penjualan;  

2. Pertumbuhan laba bersih;  

3. Pertumbuhan pendapatan per saham;  

4. Pertumbuhan dividen per saham.  

Fred Weston (2001:237) : “Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan 

perekonomian dan dalam industri atau pasar produk tempatnya beroperasi.”  

 

Fred Weston (2001) menyatakan bahwa :  

“Rasio pertumbuhan mengukur sebaik apa perusahaan mempertahankan posisi 

ekonomisnya di dalam industrinya. Data yang dilaporkan adalah dalam angka-angka 

nominal sehingga tingkat pertumbuhan yang dihitung merupakan penjumlahan 

pertumbuhan nyata (riil) ditambah faktor kenaikan tingkat harga. Untuk ringkasnya 

penyajian, kita akan memakai tingkat pertumbuhan nominal. Akant tetapi, sebagai 

bagian dari analisis intern yang lebih mendalam oleh perusahaan- perusahaan bisnis 

harus dibuat suatu pemisahan antara pertumbuhan nyata dan faktor perubahan tingkat 

harga. 

 

6.   Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Rasio penilaian mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar 

usahanya diatas biaya investasi. Rasio penilaian mencerminkan rasio risiko (Rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas), rasio pengembalian (rasio aktivitas, rasio 
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profitabilitas dan rasio pertumbuhan). Tujuan dari rasio penilaian adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Rasio ini 

merupakan ukuran yang paling komperhensif untuk menilai hasil kerja perusahaan 

seperti rasio harga saham terhadap pendapatan, rasio nilai pasar terhadap nil. Adapun 

rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas 

yaitu Net Profit Margin dan Return On Equity, rasio leverage  yaitu Debt to Equity 

Ratio, serta rasio pasar yaitu Earning Per Share. 

 

2.8  Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

2.8.1 Rasio Lancar (Current Rasio) 

Current ratio (CR) merupakan salah satu ukuran likuiditas jangka pendek. Rasio 

lancar ini memasukkan nilai aktiva lancar meliputi kas,surat berharga, piutang 

dagang, dan persediaan. Sementara itu hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo pada berjalan, 

pendapatan yang ditangguhkan dan biaya-biaya lain yang ditangguhkan. 

Semakin tinggi Current ratio berarti semakin liquid perusahaan. Current ratio akan 

mengalami kenaikan jika aktiva lancar meningkat dikarenakan terjadi Cash 

Conversion Cycle yaitu perputaran kas ke persediaan, lalu produksi untuk melakukan 

penjualan. Adapun Current ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 

Current ratio (CR) = 
 

Aktiva Lancar 

 

Kewajiban Lancar 
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2.8.2 Perputaran piutang  (ARTO) 

Sartono (2010:119) menyatakan bahwa semakin cepat periode berputarnya 

piutang menunjukkan semakin cepat penjualan kredit dapat kembali menjadi kas. 

Sedangkan Bramasto (2008) menyatakan bahwa perputaran piutang berasal dari 

lamanya piutang diubah menjadi kas, piutang timbul karena adanya transaksi 

penjualan barang atau jasa secara kredit. Adapun ARTO dapat diukur dengan rumus : 

 

Account receivable turnover (ARTO) = 
 

Penjualan     

 

Piutang rata-rata 

 

 2.8.3. Perputaran persediaan (INTO) 

 Perputaran persediaan dalam perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan 

dalam aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, 

kemungkinan semakin besar perusahaan akan memperoleh keuntungan (Raharjaputra, 

2009). Munawir (2004) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena 

penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu akan 

menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. 

Adapun INTO dapat diukur dengan rumus : 

Inventory turnover (INTO) = 
 

HPP 

 

Persediaan rata-rata 

 

2.8.4 Return On Asset (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 
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digunakan. Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan 

pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) 

yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.  Jadi jika suatu 

perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar 

dalam meningkatkan pertumbuhan. Adapun ROA dapat diukur dengan rumus : 

 

 

 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  terdahulu terdapat beberapa pengukuran nilai perusahaan, terhadap faktor-

faktor yang mepengaruhi. Penelitiannya antara lain: 

1. Defrizal (2005) meneliti analisis pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap harga 

saham dan perbandingan harga saham dengan nilai normatif. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah return on assets, debt to equity ratio, earnings per share, dan net 

profit margin. Sedangkan variabel terikatnya adalah price book value. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa return on assets, earnings per share, dan net profit margin 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.  

2. Widodo (2007) meneliti tentang analisis pengaruh rasio aktivitas, rasio profitabilitas, 

dan rasio pasar terhadap harga saham syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index 

Tahun 2003 - 2005. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah total assets turnover, 

inventory turnover, return on assets, return on equity, earnings per share, dan price 

book value. Sedangkan variabel terikatnya adalah harga saham. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa total assets turnover, return on assets, return on equity, dan 

earnings per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.  

Return On Asset (ROA) = 
 

Laba bersih      

 

Total Asset 
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3. Melita Wijaya (2009) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan terhadap nilai 

perusahaan otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012.   

Variabel dependen adalah nilai perusahaan diukur dengan Price To Book Value dan 

variabel independen adalah rasio keuangan diukur dengan Current Ratio, Debt to 

Assets Ratio, Return on Equity, dan Total Assets Turnover. Hasil penelitian ini 

adalah tidak ada pengaruh yang signifikan Current Ratio terhadap nilai perusahaan, 

tidak ada pengaruh yang signifikan Debt to Asset Rasio terhadap nilai perusahaan, 

ada pengaruh yang signifikan Return on Equity terhadap nilai perusahaan, ada 

pengaruh yang signifikan Total Asset Turnover terhadap nilai perusahaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


