
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja adalah pendeskripsian nilai secara periodik dari efektivitas

suatu organisasi dalam setiap bagian organisasi dari karyawan berdasarkan sasaran,

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001:415) dalam

Pasaribu (2013). Tujuan penilaian kinerja adalah memotivasi karyawan untuk

mencapai tujuan organisasi dengan mentaati standar perilaku yang telah ditetapkan

agar tercipta tindakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2001:416) dalam

Pasaribu (2013), manfaat penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui permotivasian

karyawan secara maksimum.

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti

promosi, transfer, dan pemberhentian.

3. Mengidentifikasi kebutuhan perhatian dan pengembangan karyawan untuk

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
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4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka

menilai kinerja mereka.

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi pengangguran.

Manajemen melakukan evaluasi kinerja dengan tujuan:

1. Memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi,

transfer dan pemutusan hubungan kerja.

2. Memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai bagaimana pendapat

organisasi akan kinerja mereka.

3. Sebagai dasar dalam memberikan kompensasi yang mencakup peningkatan balas

jasa, bonus karyawan dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji.

2.1.2    Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2000) dalam Widiasih (2006), laporan keuangan adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi

antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Dalam laporan

keuangan terkandung informasi tentang posisi keuangan ataupun perkembangan

usaha sebuah perusahaan. Informasi tersebut merupakan sarana penting yang

diperlukan oleh pihak internal dan eksternal.

Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan sebagai alat analisa adalah

pemilik perusahaan, manajer yang berkepentingan, pihak manajemen, kreditor,

bankers, dan pemerintah. Informasi dalam laporan keuangan tersebut digunakan

sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan analisis resiko.
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Dengan adanya laporan keuangan, kreditor dapat memprediksi deviden atau return

saham yang akan diperoleh.

Analisa laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi suatu

perusahaan yang melibatkan neraca dan laporan laba-rugi. (Martono dan Harjito,

2007). Dengan memanfaatkan analisa laporan keuangan ini, maka diharapkan kinerja

perusahaan dapat dinilai baik ataupun buruknya serta dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam membangun sebuah rencana ataupun penentuan keputusan.

Salah satu alat yang sering digunakan dalam analisa laporan keuangan dan analisis

kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan.

2.1.3    Rasio Keuangan

Horne (2005:234) menyatakan bahwa rasio keuangan adalah alat yang

digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Pendapat

lain menurut 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.

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan rasio keuangan adalah

alat analisis kondisi keuangan dan kinerja dengan menghubungkan data dalam

laporan keuangan dan membandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

Rasio keuangan merupakan salah satu kunci penting bagi kreditor untuk

menganalisa resiko, mengukur tingkat return dan memprediksi laba yang akan datang

sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis rasio keuangan:

1. Rasio Likuiditas
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Rasio likuditas adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan sesegera mungkin atau jangka

pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas antara lain sebagai berikut:

1.1 Current Ratio (Rasio Lancar)

Current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

menggunakan aktiva lancar sebagai alat pembayaran kewajiban jangka

pendek. Rumus yang digunakan untuk mengukur current ratio adalah:

Current Ratio =
Aktiva Lancar

Hutang Lancar

1.2 Quick Ratio (Rasio Cepat)

Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan untuk menggunakan aktiva yang paling liquid sebagai alat

pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Rumus yang digunakan untuk

mengukur quick ratio adalah:

Quick Ratio =
Aktiva Lancar - Persediaan

Hutang Lancar

1.3 Cash Ratio (Rasio Kas)

Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam menggunakan kas di bank untuk membayar kewajiban

jangka pendek. Rumus yang digunakan untuk mengukur cash ratio adalah:

Cash Ratio =
Cash + Efek

Hutang Lancar
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2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan sejauh

mana memperoleh aktiva dengan dibiayai utang. Adapun jenis-jenis rasio

solvabilitas antara lain sebagai berikut :

2.1 Total Debt to Equity Ratio

Total debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur bagian modal sendiri

untuk dijadikan sebagai pendanaan atau jaminan untuk keseluruhan

kewajiban. Rumus yang digunakan untuk mengukur debt to equity ratio

adalah:

Debt to Equity Ratio =
Total Hutang

Ekuitas Pemegang Saham

2.2 Total Debt to Total Asset Ratio

Total debt to total asset ratio adalah rasio yang mengukur total utang yang

digunakan untuk membiayai aktiva dalam aktivitas operasional perusahaan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur debt to total asset ratio adalah:

Debt to Total Asset Ratio =
Total Hutang

Total Aktiva

3. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan

untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Hanafi dan Halim (1996)

mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat
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penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas

antara lain sebagai berikut:

3.1 Gross Profit Margin

Gross profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba kotor per rupiah penjualan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur gross profit margin adalah:

Gross Profit Margin =
Laba Kotor

Penjualan Bersih

3.2 Net Profit Margin

Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan untuk memperoleh laba bersih per rupiah penjualan. Rumus yang

digunakan untuk mengukur net profit margin adalah:

Net Profit Margin =
Laba Bersih setelah Pajak (EAT)

Penjualan Bersih

4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif

kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva. Adapun jenis-jenis rasio

aktivitas antara lain sebagai berikut:

4.1 Total Asset Turnover

Total asset turnover adalah rasio yang mengukur kemampuan dana dalam

aktiva yang digunakan untuk investasi dalam memperoleh pendapatan. Rumus

yang digunakan untuk mengukur total asset turnover adalah :
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Total Asset Turnover =
Penjualan Bersih

Total Aktiva Rata-Rata

4.2 Working Capital Turnover

Working capital turnover adalah rasio yang mengukur kemampuan modal

kerja sebuah perusahaan untuk dapat berputar dalam suatu periode tertentu.

Rumus yang digunakan untuk mengukur working capital turnover adalah:

Working Capital Turnover =
Penjualan Bersih

(Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar)

2.1.4 Return Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam Perusahaan

Terbuka (Husnan dan Pudjiastuti, 2006). Return saham adalah hasil yang diperoleh

ketika melakukan investasi saham. Menurut Jogiyanto (2000), return saham

dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi

(expected return).

Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang biasanya dihitung

dengan data historis. Return ekspektasi adalah return yang belum terjadi dan biasanya

digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan memprediksi return yang di masa yang

akan datang.

Pada dasarnya return dibagi menjadi dua jenis, yaitu capital gain/loss dan

yield. Capital gain adalah kondisi dimana harga jual saham lebih besar daripada

harga beli (mengalami untung). Capital loss adalah kondisi dimana harga jual saham
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lebih kecil daripada harga beli (mengalami rugi). Menurut Jogiyanto (2000) return

saham dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :

= Return saham pada hari ke-t

= Harga penutupan saham pada hari ke-t

= Harga penutupan saham pada hari ke-t-1

2.2 Penelitian Terdahulu

Pribawanti (2007) Universitas Negeri Semarang, melakukan penelitian

tentang “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham pada

Perusahaan Industri Manufaktur yang Membagikan Deviden di Bursa Efek Jakarta”.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen

(QAI, NPM, ROA, DTA, DER, dan EPS) dalam menjelaskan total return saham

perusahaan industri manufaktur sebesar 26,6% sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi

faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian.

Widodo (2007) Universitas Diponegoro, melakukan penelitian tentang

“Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar Terhadap

Return Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003-

2005”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel

independen TATO, ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV secara simultan mempengaruhi

variabel dependen yaitu return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII).
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Harjito dan Aryayoga (2009) jurnal FENOMENA Vol. 7, melakukan

penelitian tentang “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Return Saham di Bursa

Efek Indonesia”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas

perusahaan yang diwakili oleh rasio-rasio ROA (Return on Asset), ROE (Return on

Equity), NPM (Net Profit Margin) serta EVA (Economic Value Added) tidak

memiliki pengaruh secara serentak terhadap return pemegang saham.

Wongso (2012) Universitas Hasanuddin Makassar, melakukan penelitian

tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham pada Bank Mandiri di

Makassar (Periode 2005-2010)”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

rasio yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio,

Loan to Deposit Ratio dan Return on Assets memiliki pengaruh yang positif terhadap

nilai return saham.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel penelitian

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

Current Ratio

Debt to Equity Ratio

Gross Profit Margin
Return Saham

Total Asset Turnover
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2.4 Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Perubahan Current Ratio

Berdasarkan rumus Syamsuddin (2011:43), Current Ratio (CR) merupakan

rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktiva lancar

perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang lancarnya. Kreditur atau kreditor

perlu mempertimbangkan rasio ini dikarenakan bila perusahaan tersebut mengalami

likuidasi, perusahaan dapat membayar kewajibannya terutama hak minoritas ataupun

mayoritas dengan aktiva yang dimiliki. Dengan adanya keefektifitasan pengelolaan

aktiva lancar tersebut, diharapkan return kreditor akan lebih maksimal dan tingkat

keamanan (Margin of Safety) atas investasi yang telah diberikan lebih terjamin.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Perubahan current ratio berpengaruh pada return saham.

2.4.2 Perubahan Debt to Equity Ratio

Robinson dan Munter (2003:240) mengatakan bahwa : “Debt to Equity Ratio

(DER) measure how much money a company should safely be able to borrow over

long periods of time. It does this by comparing the company‟s total debt (including

short term and long term obligations) and dividing it by the amount of total equity”.

Pendapat ini mengungkapkan bahwa DER dapat menilai besarnya tingkat keamanan
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pengembalian pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dalam periode tertentu

baik obligasi jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan dibagi dengan

keseluruhan ekuitas.

Pendapat lain menurut Sumadji, Pratama, dan Rosita (2006:238)

mengemukakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan perbandingan antara

hutang dan modal sendiri untuk menilai batas kemampuan modal sendiri dalam

menanggung resiko atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal

pinjaman. Artinya DER berfungsi untuk mengetahui apakah perusahaan dapat

menggunakan pinjaman dengan baik dengan jaminan modal yang dimiliki untuk

menilai kemampuan dalam menanggung resiko pinjaman. Berdasarkan kedua

pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) adalah

salah satu sarana untuk menilai tingkat keamanan pengembalian pinjaman yang

dijamin dengan modal sendiri, serta untuk menilai kemampuan dalam menanggung

resiko atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal pinjaman tersebut.

Pada buku The Investing Policy (TIP), penulis mengatakan bahwa batas

kewajaran utang sebuah perusahaan adalah maksimal tiga kali modalnya, atau DER-

nya 300%, dengan catatan utang-utang tersebut bukan merupakan utang yang

„berbahaya‟, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Batasan tersebut didasarkan pada

kebijakan bank lokal, yang rata-rata hanya mau memberikan pinjaman kepada

perusahaan dengan catatan utang atau kewajiban yang tidak lebih besar dari 2.0

hingga 2.5 kali modalnya (DER-nya maksimal 250%).

Oleh sebab itu pentingnya DER untuk kreditor adalah untuk mengetahui

bagaimana perusahaan mampu mengelola utangnya secara wajar sehingga investasi
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yang diberikan akan mencapai margin of safety dalam pengembalian (return).

Dengan modal yang lebih besar dibandingkan hutang diharapkan kreditor dapat

memperoleh return minimal sepadan dengan investasi yang diberikan. Berdasarkan

penjelasan diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Perubahan debt to equity ratio berpengaruh pada return saham.

2.4.3 Perubahan Gross Profit Margin Ratio

Gross profit margin ratio adalah merupakan ratio atau perimbangan antara

gross profit (laba kotor) yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang

dicapai pada periode yang sama (Munawir, 2001:99). Dengan kata lain, rasio ini

digunakan untuk mengukur besarnya laba kotor yang akan diperoleh berdasarkan

pendapatan yang diperoleh. Pendapat lain menurut Sawir (2009:18), Gross profit

margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau

biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi

secara efisien. Artinya rasio ini sangat erat kaitannya dalam pengendalian harga

pokok ataupun biaya produksi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

gross profit margin adalah besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan per 1

rupiah pendapatan bruto yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengendalian

harga pokok ataupun biaya produksi. Dengan rasio ini maka kreditor dapat

mengindentifikasi tingkat pengembalian (return) atau rate of return dari modal yang

telah diberikan apakah perusahaan dapat menghasilkan laba seefektif mungkin.

Dengan melihat perkembangan laba yang diperoleh perusahaan diharapkan
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persentase keuntungan atau return yang diperoleh kreditor akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Perubahan gross profit margin berpengaruh pada return saham.

2.4.4 Perubahan Total Asset Turnover

Total asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk

menghasilkan pendapatan. Menurut Syamsuddin (2011), TATO ini penting bagi para

kreditur dan pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi para manajemen

perusahaan, karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh

aktiva di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa

perusahaan telah beroperasi dengan baik sesuai dengan kapasitas investasinya.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diasumsikan dengan adanya

operasi perusahaan yang baik, laba yang dihasilkan akan meningkat. Rasio ini sangat

penting bagi kreditor, karena dengan rasio ini, kreditor dapat mengukur efektivitas

manajemen sehingga dapat membuat keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya

informasi ini, maka kreditor dapat memperkirakan bahwa mereka dapat mencapai

margin to safety untuk berinvestasi sehingga diharapkan dapat memperoleh return

yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis keempat dalam

penelitian ini adalah:

H4 : Perubahan total asset turnover berpengaruh pada return saham


