
 

 

II.  LANDASAN TEORI 

 

2.1. Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk 

menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa 

lalu. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktik bisnis pada kenyataannya 

bersifat subyektif, bergantung pada untuk apa suatu analisis dilakukan dalam 

konteks apa analisis tersebut diaplikasikan (Helfret, 2004).  

Selanjutnya perkembangan yang terjadi pada pendekatan penyusunan teori 

akuntansi telah mendorong dilakukannya studi akuntansi yang menghubungkan 

rasio keuangan dengan fenomena akuntansi tertentu. Harapannya akan dapat 

ditemukan berbagai kegunaan obyektif dari rasio keuangan. Beberapa yang telah 

dilakukan diantaranya adalah yang menguji kegunaan rasio keuangan untuk 

memprediksi kondisi keuangan perusahaan khususnya perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan dan memprediksi perubahan laba perusahaan (Zainuddin 

dan Hartono, 2005). 

Banyak penulis yang memberi masukan jenis rasio yang bisa digunakan untuk 

memahami kondisi perusahaan. Beberapa rasio yang umumnya dikenal antara lain 

rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan profitabilitas (Harahap, 2009) 
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2.1.1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran yang 

dimiliki oleh perusahaan pada saat-saat tertentu merupakan kekuatan membayar 

perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar 

belum tentu dapat memenuhi semua kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi. 

Kemampuan membayar baru bisa dimiliki oleh perusahaan apabila kekuatan 

membayarnya demikian besar sehingga dapat memenuhi semua kewajiban 

finansialnya. Dengan demikian maka kemampuan membayar itu baru dapat 

diketahui setelah kita membandingkan kekuatan membayar di suatu pihak dengan 

kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi di lain pihak. Suatu 

perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga 

mampu memenuhi semua kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, 

dikatakan bahwa perusahaan itu likuid dan sebaliknya yang tidak memenuhi 

kemampuan membayar kepada pihak luar (kreditur) dinamakan inlikuid. Dengan 

demikian, maka likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk 

menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi 

kewajiban finansialnya pada saat ditagih. 

Likuiditas perusahaan menurut Syarifudin Alwi adalah: “Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang 

berupa hutang-hutang jangka pendek.” (Syarifudin Alwi, 2010: 110) 
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Dengan kata lain maka dapat dikatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan 

sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat 

disamakan dengan uang tunai di suatu pihak dengan jumlah hutang lancar di lain 

pihak, juga dengan pengeluaran-pengeluaran untuk penyelenggaraan di lain pihak. 

Ratio likuiditas yang digunakan adalah :   

1. Current Ratio  

Yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancarnya.  

100%  x  
Lancar Hutang

Lancar Aktiva
   RatioCurrent   

Menurut S. Munawir, “Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar 

(yang segera dapat dijadikan uang) ada sekian kalinya hutang jangka pendek”. 

Current ratio 200% kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, 

tetapi jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa faktor, 

suatu standar atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan untuk seluruh 

perusahaan. Current ratio 200% ini merupakan kebiasan (rule of thumb) dan 

akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa 

yang lebih lanjut (Munawir, 2010 : 72).  

2. Acid Test Ratio  

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi hutang lancar.  

100%  x 
Lancar gtanHu

Persediaan -Lancar  Aktiva
   Ratiouick Q   
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Menurut S. Munawir, “Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tidak memperhitungkan 

persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk 

direalisir menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih 

likuid daripada piutang”.  

Apabila menggunakan acid test rasio untuk menentukan tingkat likuiditas, 

maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa suatu perusahaan yang 

mempunyai quick rasio kurang dari 1 : 1 atau 100% dianggap kurang baik 

likuiditasnya. 

3. Cash Ratio  

Yaitu rasio yang menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi hutang lancar.  

100%  x  
Lancar Hutang

Kas
  RatioCash   

Pada cash rasio, maka kemampuan untuk membayar hutang lancar harus 

dipenuhi dengan jumlah kas yang tersedia dalam perusahaan dengan rasio 

diperbandingan 1 : 1 dimana hutang lancar sebesar Rp. 1, dijamin dengan kas 

Rp. 1. 

Jadi hutang lancar yang dimiliki dalam suatu perusahaan, pada suatu saat tertentu 

merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan.  

Dengan demikian, maka rasio likuiditas sangat memegang peranan penting 

terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan terutama dalam kebutuhan modal 
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kerjanya dan membantu manajamen untuk melihat sejauh mana efisiensi modal 

kerja yang digunakan oleh perusahaan. 

2.1.2. Rasio Leverage 

Dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering dihadapkan dengan pengeluaran biaya 

yang bersifat tetap, yang tentu saja mengandung resiko. Berkaitan dengan itu 

pihak manajemen harus tahu mengenai Leverage. Di mana Leverage mengandung 

biaya tetap dalam usaha yang menghasilkan keuntungan.  

Ada hubungan yang sangat erat antara Leverage dengan struktur modal dan 

pembelanjaan. Dengan hadirnya Leverage di dalam struktur modal sebuah 

perusahaan menandakan perusahaan tersebut menghimpun pendanaan dari luar 

perusahaan dengan harapan untuk meningkatkan laba perusahaan ke depannya.  

Leverage itu sendiri menyangkut suatu kondisi yang baik dimana biaya stabil dan 

mengarah kepada sederetan besar tingkat keuntungan. Keputusan-keputusan 

tentang penggunaan Leverage seharusnya menyeimbangkan hasil pengembalian 

yang lebih tinggi yang diharapkan dengan bertambahnya resiko dan konsekuensi 

yang dihadapi perusahaan jika mereka tidak dapat memenuhi pembayaran bunga 

atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.  

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari pasti 

membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal 

yang berasal dari pinjaman. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar 

untuk membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber 
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pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan penerapan dari 

kebijakan Leverage.  

Arti Leverage secara harfiah adalah pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan 

untuk membantu mengangkat beban yang berat. Dalam keuangan Leverage juga 

mempunyai maksud yang serupa, yaitu Leverage bisa digunakan untuk 

meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan.   

Istilah Leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 

(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan. 

Tingkat Leverage yang besar mengandung arti bahwa tingkat ketidakpastian 

(uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi 

pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang akan 

diperoleh. Tingkat Leverage ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang 

satu dengan yang lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu 

perusahaan, tetapi yang jelas semakin tinggi tingkat Leverage akan semakin tinggi 

tingkat resiko yang di hadapi serta semakin besar tingkat return atau penghasilan 

yang diharapkan. Istilah resiko (risk) disini dimaksudkan dengan ketidakpastian 

(uncertainty) dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban-kewajiban tetapnya (fixed payment obligation).  

Menurut Martono S., dan D. Agus Hardjito (2012:295), Leverage dalam 

pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana (sources of 
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funds) oleh perusahaan di mana dalam penggunaan asset atau dana tersebut 

perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan asset 

(aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

keuntungan potensial bagi pemegang saham. 

Pengertian lain dari Leverage menurut Lukman Syamsuddin (2013:89) dalam 

bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan, bahwa Leverage adalah kemampuan 

perusahaan untuk mengunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 

(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan. 

Pengertian Leverage yang dikemukakan oleh Van Horne dan Wachowicz (2013 

:138) Leverage mengandung arti penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk 

meningkatkan (level up) profitabilitas.  

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2011: 375) Leverage dapat didefenisikan 

sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut 

perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap.  

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Leverage adalah 

penggunaan sejumlah asset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan 

asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Penggunaan 

asset pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi 

pemegang saham. Jadi kebijakan Leverage timbul jika perusahaan dalam 

membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang 

mempunyai beban tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil 
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kebijakan Leverage yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan 

kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. 

Untuk   mengetahui   tingkat   leverage (solvabilitas)   perusahaan   dapat   diukur   

dengan menggunakan alat-alat analisis leverage (solvabilitas) sebagai berikut : 

Total Debt to Equity Rasio  =  100% x 
Sendiri Modal Jumlah

Panjang Jangka Hutang Lancar  Hutang 
    

  

Alat analisis ini menunjukkan perbandingan jumlah modal sendiri terhadap total 

kewajiban, beberapa modal sendiri tersebut dalam menjamin hutang-hutangnya. 

Total Debt to Total Asset Rasio = 100% x 
Aktiva Jumlah

Panjang Jangka Hutang Lancar  Hutang 
       

  

Alat analisis ini menunjukkan berapa besar aktiva yang digunakan untuk 

menjamin hutang-hutangnya. 

Long Term Debt to Equity rasio =  100% x 
Sendiri Modal

Panjang Jangka Hutang 
  

Alat analisis ini menunjukkan berapa besar modal sendiri dapat menjamin 

kewajiban jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. (Munawir, 2010 : 105). 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Solvabilitas (Leverage) 

No Kriteria Penilaian 

1 110% - 130% Sangat solvabel 

2 101% - 109% Solvabel 

3 90% - 100% Cukup solvabel 

4 < 90% atau > 130% Kurang solvabel 

Sumber : Munawir, 2010. 
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2.1.3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektifitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Aktiva yang 

dimiliki suatu perusahaan dimaksudkan untuk diputarkan (dimanfaatkan) karena 

dengan perputaran itu dapat diperoleh laba. 

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keaktifan 

perusahaan dalam menggunakan dana yang tercermin dalam perputaran 

modalnya. Rasio keaktifan ini mengukur seberapa aktif perusahaan dalam 

menggunakan sumber-sumber yang ada yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Rasio ini dihitung dalam tiga cara :  

a. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)  

kali 1 x 
Persediaan rataRata

Penjualan Pokok  Harga


 

b. Perputaran Piutang 

kali 1 x 
gtanPiu rataRata

BersihPenjualan 


 

c. Total Asset Turnover (TAT)  

kali 1 x 
Aktiva Total

Bersih Pendapatan
 

Ketepatan mengenai waktu dilakukannya penagihan atas piutang adalah penting 

bagi perusahaan. Pertama-tama, makin lambat penagihan tersebut, berarti uang 

makin lama menganggur. Kedua, makin lama periode suatu piutang tersebut, 
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maka semakin besar pula resiko piutang tersebut tak dapat ditagih. (Munawir, 

2010: 76) 

Total Asset Turnover menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan 

menggunakan keseluruhan aktiva untuk meningkatkan nilai penjualan dan 

meningkatkan laba (Sartono, 2001). TAT dipengaruhi oleh nilai penjualan bersih 

yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan nilai aktiva total yang 

dimiliki oleh perusahaan. Bila nilai TAT ditingkatkan berarti terjadi kenaikan 

penjualan bersih perusahaan, peningkatan penjualan bersih perusahaan akan 

mendorong peningkatan laba yang akan direspon dengan peningkatan harga 

saham perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan return saham 

perusahaan (Sartono, 2013). 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Aktivitas 

No Kriteria Penilaian 

1 > 3,5 kali Sangat efektif 

2 2,5 – 3,4 kali Efektif 

3 1 – 2,4 kali Cukup efektif 

4 < 1 kali Kurang efektif 

Sumber : Munawir, 2010. 

2.1.4. Rasio Profitabilitas 

Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya 

dilihat dari besarnya laba yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan, tetapi 

hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk 

memperoleh laba yang dimaksud. Bagi perusahaan pada umumnya masalah 
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profitabilitas adalah lebih penting dari persoalan laba, karena laba yang besar saja 

belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan 

efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba atau dengan 

kata lain menghitung tingkat profitabilitasnya. 

Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak 

hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah 

usaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Berhubung dengan itu maka bagi 

perusahaan pada umumnya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik 

profitabilitas maksimal dari pada laba maksimal. Oleh karena itu semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat 

efesiensi perusahaan.  

Untuk lebih jelasnya tentang profitabilitas maka Riyanto (2011: 385) memberikan 

pengertian sebagai berikut : “profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan 

kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba untuk periode tertentu”.  

Sedangkan Harahap (2009 : 304) dalam bukunya Analisis Kritis Atas Laporan 

Keuangan memberikan pengertian sebagai berikut : “Profitabilitas atau disebut 

juga rentabilitas adalah kemempuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya”.  
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Menurut Munawir (2010:33) dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan”  

mengemukakan bahwa :“Analisis Profitabilitas adalah merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.” 

Menurut Mahmud M. Hanafi (2012:30) dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen 

Keuangan”, analisis rasio profitabilitas adalah : “Rasio Profitabilitas, rasio ini 

mengukur perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham tertentu.” 

Berdasarkan kedua defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilittas 

adalah prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu yang diperoleh 

dengan menggunakan semua kemampuan baik itu modal perusahaan atau aktiva. 

Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam tergantung 

pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan 

yang lainnya. Dengan adanya bermacam-macam cara penilaian profitabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang 

berbeda-beda dalam cara menghitung profitabilitasnya, yang penting adalah 

profitabilitas yanga mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efesiensi 

penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis profitabilitas ini pada dasarnya untuk mengukur kinerja secara 

keseluruhan perusahaan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban dan 

kekayaan. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu Return On Equity (ROE), 

Return On Total Asset (ROA) dan Return On Investment (ROI). 
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Berdasarkan pembahasan di atas tentang pengertian profitabilitas, maka ada tiga 

jenis profitabilitas yang akan dibahas satu persatu sebagai berikut :  

1. Return on Equity (ROE)  

Return on Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang 

menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri (Sutrisno, 2010:267). Return on 

Equity merupakan alat analisis keuangan untuk mengukur profitabilitas. Rasio 

ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan 

modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham (Halim dan Hanafi, 2010:85). Salah satu alasan utama 

perusahaan beroperasi adalah menghasilkan laba yang bermanfaat bagi para 

pemegang saham, ukuran dari keberhasilan pencapaian alasan ini adalah 

angka ROE berhasil dicapai.  

Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham.  

ROE = %100
IncomeNet 

x
Equity

  

2. Return on Assets (ROA)  

Return on Assets juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 2010:266). ROA sering 

disebut sebagai rentabilitas ekonomi memberikan informasi seberapa efisien 

suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Rasio ini menunjukan 
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kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bagi semua investor (Riyanto, 2011:387).  

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin 

tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan perusahaan akan 

menjadikan investor tertarik akan nilai saham (Arifin, 2012;65). 

ROA = %100
IncomeNet 

x
Assets

 

3. Return On Investment (ROI) 

Menurut Lukman Syamsudin (2013:63) dalam bukunya “Manajemen 

Keuangan Perusahaan”, mengatakan bahwa: “Return On Investmen (ROI) 

adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

perusahaan.” 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2011:215) dalam bukunya “Dasar-

dasar Pembelanjaan Perusahaan”  menjelaskan bahwa : “Return On Investment 

sama dengan laba bersih terhadap total aktiva. Rasio ini mencoba mengukur 

efektivitas sumber daya perusahaan. Uraian ini khususnya dapat diterapkan 

dalam mengukur kinerja masing-masing segment atau divisi dari suatu 

perusahaan.” 
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Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa Return On Investment (ROI) menunjukan seberapa banyak laba bersih 

yang bisa dihasilkan dari seluruh pemanfaatan kekayaan yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dipergunakan angka laba setelah pajak dan kekayaan 

perusahaan. 

Analisis rasio Return On Investmen (ROI) dalam analisis keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu tekhnik 

analisis yang bersifat menyeluruh (comprehensive). Analisis rasio Return On 

Investment (ROI) merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk 

mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return On 

Investment (ROI) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam 

total asset yang digunakan untuk memperoleh keuntungan.  

Menurut Bambang Riyanto dalam bukunya “Dasar-dasar Pembelanjaan 

Perusahaan”, besarnya Return On Investment (ROI) dapat dihitung 

berdasarkan rumus sebagai berikut :  

ROI = %100
Assets Total

TaxAfter Profit Net 
x  

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Rasio Profitabilitas 

No Kriteria Penilaian 

1 > 15% Sangat profitabel 

2 10% - 14% Profitabel 

3 1% - 10% Cukup profitabel 

4 < 1% Kurang profitabel 

Sumber : Munawir, 2010. 
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2.2. Saham 

2.2.1. Pengertian Saham 

Saham adalah salah satu bentuk efek yang diperdagangkan dalam pasar modal. 

Saham merupakan surat berharga sebagai tanda pemilikan atas perusahaan 

penerbitnya (Ang,2003:11). Saham juga berarti sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan terbuka (Tjiptono Darmaji 

dan Hendi M. Fakhrudin, 2001:5). Saham menarik bagi investor karena berbagai 

alasan. Bagi beberapa investor, membeli saham merupakan cara untuk 

mendapatkan kekayaan besar (capital gain) yang relatif cepat. Sementara bagi 

investor yang lain, saham memberikan penghasilan yang berupa deviden. Adapun 

jenis-jenis saham antara lain saham biasa (common stock) saham preferen 

(preferren stock) dan saham komulatif preferen (commulative preferren stock) 

(Riyanto, 2011:240). 

2.2.2. Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh 

pemilik saham dikemudian hari. Menurut Anoraga (2001 : 100) harga saham 

adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan 

suatu perusahaan. Harga saham juga dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk 

dari interaksi para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan 

mereka terhadap profit perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang 

berkaitan dengan pembentukan saham tersebut dalam mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham. Surat berharga saham memiliki bermacam-macam 
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bentuk. Macam-macam saham terbagi berdasarkan peralihan kas, berdasarkan hak 

tagih dan berdasarkan kinerja itu sendiri.   

1. Berdasarkan peralihan kas   

a. Saham atas tunjuk (Bearer Stock)   

Saham atas tunjuk merupakan jenis saham yang tidak menyertakan nama 

pemilik dengan tujuan agar saham tersebut dapat dengan mudah 

dipindahtangankan.   

b. Saham atas nama (Registered Stock)   

Berbeda dengan saham atas tunjuk, saham atas nama mencantumkan nama 

dari pemilik saham pada lembar saham. Saham atas nama juga dapat 

dipindahtangankan tetapi harus melalui prosedur tertentu.   

2. Berdasarkan hak tagih/klaim   

a. Saham biasa (Common Stock)   

Saham biasa adalah jenis saham yang memiliki hak klaim berdasar laba/ 

rugi yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham biasa mendapat prioritas 

paling akhir dalam pembagian deviden dan penjualan asset perusahaan jika 

terjadi likuidasi.   

b. Saham preferen (Preffered Stock)   

Saham preferen adalah saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan 

mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset.   
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3. Berdasarkan kinerja perusahaan   

a. Blue Chip Stock   

Saham ini merupakan saham unggulan, karena diterbitkan oleh perusahan 

yang memiliki kinerja yang bagus, sanggup memberikan deviden secara 

stabil dan konsisten. Perusahaan yang menerbitkan blue chip stock 

biasanya perusahaan besar yang telah memiliki pangsa pasar tetap.   

b. Income Stock   

Saham ini merupakan saham yang memiliki deviden yang progresif atau 

besarnya deviden yang di bagikan lebih tinggi dari rata-rata deviden tahun 

sebelumnya.   

c. Growth Stock   

Merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi.   

d. Speculative Stock   

Saham jenis ini menghasilkan deviden yang tidak tetap, karena perusahaan 

yang menerbitkan memiliki pendapatan yang berubah-ubah namun 

memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang.   

e. Counter Sylical Stock   

Perusahaan yang menerbitkan jenis saham ini adalah jenis perusahaan 

yang operasionalnya tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

makro. Perusahaan tersebut biasanya bergerak dalam bidang produksi atau 

layanan jasa vital.   
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Menurut Ang (2003 : 6.2-6.3) berdasarkan fungsinya nilai dari suatu saham 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :   

a. Par Value (Nilai Nominal)   

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham yang bersangkutan 

yang berfungsi untuk tujuan akuntansi. Nilai nominal suatu saham harus ada 

dan dicantumkan pada surat berharga saham dalam mata uang rupiah, bukan 

dalam bentuk mata uang asing. 

b. Base Price (Harga Dasar)   

Harga dasar suatu saham erat kaitannya dengan harga pasar suatu suatu 

saham. Harga dasar dipergunakan didalam perhitungan indeks harga saham.   

c. 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 suatu efek sudah tutup maka harga pasar adalah adalah harga 

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

turunnya suatu saham. 

2.2.3. Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah investasi. Return dapat berupa 

return realisasi (realized return) yaitu return yang telah terjadi atau return 

ekspektasi (expected return) yaitu return yang diharapkan akan terjadi di masa 

yang akan datang. Jogiyanto (2003: 107) menyatakan bahwa return abnormal 

(abnormal return) merupakan selisih antara return ekspektasi dan return realisasi. 
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Tujuan corporate finance adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan ini 

bisa menyimpan konflik potensial antara pemilik perusahaan dengan kreditur. Jika 

perusahaan menikmati laba yang besar, nilai pasar saham (dana pemilik) akan 

meningkat pesat, sementara nilai hutang perusahaan (dana kreditur) tidak 

terpengaruh.  

Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan, 

maka hak kreditur akan didahulukan sementara nilai saham akan menurun drastis. 

Jadi dengan demikian nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk mengukur 

efektivitas perusahaan, sehingga seringkali dikatakan memaksimumkan nilai 

perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Saham 

suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) yang diterima oleh 

pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Return bagi pemegang 

saham bisa berupa penerimaan dividen tunai ataupun adanya perubahan harga 

saham pada suatu periode (Beza, 2003).  

Return abnormal menjadi indikator untuk mengukur efisiensi suatu pasar modal. 

Apabila harga suatu instrument investasi telah mencerminkan seluruh informasi 

yang ada maka return ekspektasi atas suatu harga saham relatif akan sama dengan 

return realisasinya. Pada pasar modal yang telah efisien, seorang investor tidak 

akan dapat memperoleh abnormal return secara berlebihan atau secara terus 

menerus. Hal ini tentu saja berlaku dengan  asumsi seluruh pelaku pasar bertindak 

rasional atas informasi yang diperoleh.  
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Dalam skala yang lebih besar, suatu informasi dapat mempengaruhi harga atas 

suatu aktiva atau bahkan seluruh aktiva yang ada di pasar modal. Jogiyanto (2003: 

351) menyebutkan bahwa perubahan nilai atas aktiva tersebut memungkinkan 

akan terjadi adanya pergeseran ke harga equlibrium yang baru. Harga equilibrium 

ini akan tetap bertahan sampai suatu informasi baru lainnya merubahnya kembali 

ke harga equilibrium yang baru lagi. Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap 

informasi untuk mencapai harga equlibrium baru inilah yang merupakan konsep 

dasar efisiensi pasar. Kecepatan dan keakuratan pasar dalam bereaksi yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia inilah yang menjadi dasar 

untuk menilai efisiensi suatu pasar.   

Pasar yang efisien adalah pasar dimana return semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam 

hipotesis pasar modal yang efisien dikatakan bahwa pasar yang efisien akan 

bereaksi cepat terhadap informasi yang relevan. Sharpe dan Brealy dan Myers 

dalam Indrawijaya (2001) menekankan bahwa pengertian pasar yang efisien 

adalah pasar dimana seorang investor tidak mendapatkan keuntungan yang 

berlebihan atau abnormal return. Dalam studi analisa efisiensi pasar modal 

setengah kuat dengan menggunakan metode event study, penelitian dilakukan 

dengan melihat pergerakan saham selama event windows yang tercermin dari 

return saham tersebut dibandingkan dengan return ekspektasi apabila diasumsikan 

peristiwa tersebut tidak terjadi. Selisih antara return yang terjadi karena peristiwa 

tersebut dan return ekspektasi apabila peristiwa tersebut tidak terjadi adalah return 

abnormal. 
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Untuk melakukan investasi dalam bentuk saham diperlukan analisis untuk 

mengukur nilai saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Tujuan 

analisis fundamental adalah menentukan apakah nilai saham berada pada posisi 

undervalue atau overvalue. Saham dikatakan undervalue bilamana return saham 

di pasar saham lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang seharusnya, demikian 

juga sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa untuk memperkirakan return saham dapat 

menggunakan analisa fundamental yang menganalisa kondisi keuangan dan 

ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisanya dapat meliputi 

trend penjualan dan keuntungan perusahaan, kualitas produk, posisi persaingan 

perusahaan di pasar, hubungan kerja pihak perusahaan dengan karyawan, sumber 

bahan mentah, peraturan-peraturan perusahaan dan beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut.  

Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang 

efektifitas dan efisiensi perusahaan mencapai sasarannya (Harahap, 2009). Untuk 

menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang terbagi 

dalam empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, hutang, dan profitabilitas 

(Harahap, 2009). Dengan analisis tersebut, para analisis mencoba memperkirakan 

return saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai dari faktor-

faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang 

dan menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran 

return saham.  
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Return saham dapat diukur sebagai berikut: 

Rit = 
1

1





it

itit

P

PP
 

Keterangan : 

Rit = Tingkat keuntungan saham i pada periode t 

Pit = Harga saham i pada periode t 

Pit-1 = Harga saham sebelum periode t 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk 

menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa 

lalu. Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktik bisnis pada kenyataannya 

bersifat subyektif, bergantung pada untuk apa suatu analisis dilakukan dalam 

konteks apa analisis tersebut diaplikasikan (Helfret, 2004).  

Selanjutnya perkembangan yang terjadi pada pendekatan penyusunan teori 

akuntansi telah mendorong dilakukannya studi akuntansi yang menghubungkan 

rasio keuangan dengan fenomena akuntansi tertentu. Harapannya akan dapat 

ditemukan berbagai kegunaan obyektif dari rasio keuangan. Beberapa yang telah 

dilakukan diantaranya adalah yang menguji kegunaan rasio keuangan untuk 

memprediksi kondisi keuangan perusahaan khususnya perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan dan memprediksi perubahan laba perusahaan.  
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Salah satu tahapan dalam proses akuntansi yang penting untuk keperluan 

pengambilan keputusan manajemen adalah tahap interprestasi laporan akuntansi, 

yang didalamnya mencakup rasio keuangan. Rasio keuangan yang merupakan 

bentuk informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan selama suatu periode 

tertentu. Berdasarkan rasio tersebut, dapat dilihat keuangan yang dapat 

mengungkapkan posisi, kondisi keuangan, maupun kinerja ekonomis di masa 

depan dengan kata lain informasi akuntansi.  

Dalam penggunaannya terdapat keunggulan dan keterbatasan dari analisa 

keuangan untuk digunakan dalam memahami kondisi perusahaan. Menurut 

Harahap (2009 : 49) ada beberapa keunggulan dari analisa rasio yaitu:  

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

dan ditafsirkan.  

b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.  

c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.  

d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score).  

e. Menstandarisir size perusahaan.  

f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series.  

g. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 
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Husnan (2003 : 88) mengemukakan bahwa return saham atau tingkat keuntungan 

saham lebih tepat disebut sebagai persentase perubahan harga saham. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut :  

a. Harapan investor terhadap tingkat keuntungan dividen untuk masa yang akan 

datang. Jika pendapatan atau dividen suatu saham stabil maka harga saham 

cenderung stabil. Sebaliknya jika pendapatan atau dividen suatu saham 

berfluktuasi maka harga saham cenderung akan berfluktuasi.   

b. Tingkat pendapatan perusahaan. Tingkat pendapatan perusahaan yang 

tercermin dari EPS (Earning per share) berhubungan erat dengan peningkatan 

harga saham. Apabila fluktuasi EPS makin tinggi maka semakin tinggi juga 

perubahan harga sahamnya.   

c. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian saat ini dan sekarang salah 

satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masa lalu. Apabila kondisi 

perekonomian stabil dan mantap maka investor optimis terhadap kondisi 

perekonomian yang akan datang sehingga harga saham cenderung stabil.   

d. Di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, harga saham juga 

dipengaruhi oleh psikologis pembeli, tindakan irasional yaitu ikut-ikutan 

membeli saham, kondisi perusahaan, tingkat suku bunga, harga komoditas, 

kondisi perekonomian, faktor investasi, inflasi, permintaan dan penawaran dan 

sebagainya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengharapan 

investor adalah kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat menjadi petunjuk arah naik turunnya harga saham suatu 

perusahaan. Membeli saham adalah membeli sebagian atau suatu kekayaan 
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atau keuntungan perusahaan serta hak-hak lain yang melekat padanya. Oleh 

karena itu, harga saham lebih banyak ditentukan oleh reputasi atau 

performance perusahaan itu sendiri dibandingkan faktor-faktor lainnya.  

Secara umum kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan 

yang dipublikasikan yang kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan. 

Kerangka pengaruh rasio keuangan perusahaan dengan return saham sebagai 

berikut : 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Pengaruh Rasio likuiditas (current ratio) terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Semakin tinggi CR suatu perusahaan berarti semakin kecil 

resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio Keuangan : 

1. Current Ratio (X1) 

2. Debt to Equity Ratio (X2) 

3. Total Asset Turnover (X3) 

4. Return On Equity (X4) 

Return Saham 
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Akibatnya resiko yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin kecil 

(Ang, 2003). 

Nilai CR yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian 

bagi investor, namun mengindikasikan adanya dana yang menganggur (idle 

cash) sehingga akan mengurangi tingkat pendapatan perusahaan, akibatnya 

return saham akan menurun. Dengan demikian diduga semakin besar nilai CR 

maka semakin kecil return saham yang diperoleh (Ang, 2003).  

Pengujian hipotesis dari penelitian Lusiana (2010) menunjukkan bahwa 

current ratio tidak pengaruh signifikan terhadap return saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan ke dalam hipotesis 

sebagai berikut: “Current Ratio tidak pengaruh signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

2. Pengaruh Rasio leverage (debt to equity ratio) terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Debt to Equity Rato (DER), yang merupakan kelompok rasio solvabilitas. 

Nilai  DER ditujukkan dengan total debts yang dibagi dengan nilai total 

shareholders equity. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total 

hutang terhadap total ekuitas (Ang, 2003), juga akan menunjukkan semakin 

besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga 

tingkat resiko perusahaan semakin besar. Hal ini membawa dampak pada 
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menurunnya harga saham di bursa, sehingga return saham akan menurun. Hal 

tersebut dikuatkan oleh penelitian Liestyowati (2002) mengatakan bahwa 

DER mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham. Akan tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh Lusiana (2010) mengemukakan bahwa DER 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa : “Debt to 

equity ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

3. Pengaruh Rasio aktivitas (total asset turnover) terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Informasi mengenai tingkat perputaran pendapatan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan apakah suatu pendapatan/penghasilan dalam proses 

penjualan atau pemakaiannya dalam kegiatan perusahaan. Total asset turnover 

menunjukkan berapa kali perputaran pendapatan/penghasilan selama satu 

tahun didasarkan pada total asset. Semakin tinggi perputaran pendapatan  

menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam menekan biaya atas 

pendapatan tersebut, sehingga mampu meningkatkan return saham 

perusahaan. 

Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa hubungan antara Total Asset 

Turnover dengan return saham adalah positif. Semakin besar Total Asset 

Turnover akan semakin baik karena berarti semakin efisien seluruh aktiva 

yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan (Ang, 2003). Return 
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saham yang meningkat karena dipengaruhi oleh Total Asset Turnover (Weston 

dan Brigham, 2007). Hal ini diperkuat dengan penelitian Lusiana (2010) 

bahwa Total Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa : “Total Asset 

Turnover (TAT) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

4. Pengaruh Rasio profitabilitas (return on equity) terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) yang dimiliki oleh 

perusahaan (Weston dan Brigham, 2007).  

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian 

terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan 

seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. 

Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga 

semakin besar ROE semakin besar pula harga saham karena besarnya ROE 

memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan 

tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal 

itu menyebabkan harga pasar saham cenderung naik (Harahap, 2007). Akan 

tetapi dari hasil penelitian Wijaya (2012), menunjukkan bahwa ROE tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap return saham pada Perusahaan Sub-Sektor 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa : “Return on 

Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  

5. Rasio likuiditas (current ratio), rasio leverage (debt to equity ratio), rasio 

aktivitas (total asset turnover), dan rasio profitabilitas (return on equity) 

secara bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Analisis rasio keuangan yang mencakup analisis kekuatan dan kelemahan di 

bidang finansial akan sangat membantu dalam mengukur kinerja keuangan di 

masa lalu, kini dan prospeknya di masa mendatang. Dengan analisis rasio 

keuangan ini, dapat diketahui kelemahan maupun kekuatan seorang 

interpreneur. Rasio keuangan dapat mengindikasikan apakah perusahaan 

memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya 

piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan 

keuangan yang baik, serta struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai. 

Rasio keuangan yang baik akan mampu memberikan kepercayaan yang tinggi 

bagi investor dalam menanamkan investasinya. Kepercayaan investor dalam 

berinvestasi tersebut dilakukan dengan melihat besarnya pengembalian dari 

hasil saham suatu perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Lusiana 
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(2010) dan Wijaya (2012) dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa : “Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Return on Equity 

(ROE) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 


