BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil replikasi dari
sekian banyak transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan.
Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat,
digolongkan, dan diringkas dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan
kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Menurut Kasmir
(2012:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi
keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada ruang lingkup laporan
keuangan (2015:1) adalah Laporan Keuangan merupakan bagian dari
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya
meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan
(yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan
arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang
berkaitan dengan laporan tersebut sebagai contoh, informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta perangkapan pengaruh perubahan
harga.
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Menurut Harahap (2009:105), laporan keuangan merupakan output
dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang
menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu
bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai
informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau
accountability, sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam
mencapai tujuannya.
Menurut

Fahmi

(2012:2)

menyatakan

laporan

keuangan

merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan
keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil
akhir dari ringkasan proses akuntansi yang meliputi transaksi keuangan
yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dan diolah sedemikian
rupa sehingga dapat memberikan informasi atas keadaan financial
perusahaan yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
A. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan di
masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di
masa datang. Informasi yang disajikan haruslah benar sehingga informasi
tersebut berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang
perusahaan yang dilaporkan tersebut. Laporan keuangan disusun untuk
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tujuan tertentu bagi pemenuhan kebutuhandan kepentingan stakeholders
atas informasi yang disampaikan oleh laporan keuangan.
Tujuan laporan keuangan untuk umum adalah memberikan
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka (IAI 2009:4).
Tujuan laporan keuangan menurut APB statement No. 4 (AICPA) dalam
Faranita (2008:10) adalah sebagi berikut:
1) Tujuan umum : menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan
perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang diterima umum.
2) Tujuan khusus : memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban,
kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban,
serta informasi lainnya yang relevan.
Fahmi (2012:23) menyatakan “laporan keuangan sangat diperlukan
untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke
waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai
tujuannya”.
Tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Darsono (2005:12)
adalah menyajikan informasi yang menyangkut:
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1. Posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu keadaan pada
tanggal tertentu mengenai kekayaan dan sumber kekayaan perusahaan.
2. Kinerja perusahaan selama periode tertentu, yaitu besarnya aktivitas dan
biaya untuk menjalankan aktivitas serta hasil (laba/rugi) dari aktivitas
selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Bahkan dengan
analisis yang lebih tajam, dapat dilihat kemungkinan ketidakefisienan
dan permasalahan dalam fungsi tertentu.
3. Perubahan posisi keuangan selama periode tertentu, yaitu perubahan
kekayaan dan sumber kekayaan selama periode tertentu, misalnya
bulanan atau tahunan.
4. Perputaran kas selama periode tertentu, yaitu menyangkut aliran kas
masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu.
Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga
laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu
posisi

yang

mempengaruhi

dalam

pengambilan

keputusan.

Dari

pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan
adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu
perusahaan yang berguna dalam pengambilam keputusan dan menilai
kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.
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B. Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan
adalah
(IAI 2009 2-3):
1.

Investor

2.

Karyawan

3.

Pemberi pinjaman

4. Pemasok dan kreditur lainnya
5.

Pelanggan

6.

Pemerintah

7.

Masyarakat

2.1.2 Kinerja Keuangan
Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat
pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara
aktual. Kinerja dapat diartikan juga sebagai prestasi yang dapat dicapai
perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat
kesehatan perusahan tersebut (G. Sugiarso dan F. Winarni, 2005). Standar
Akuntansi Keuangan (2007) mengartikan kinerja perusahaan terkait dengan
tujuan laporan keuangan, yaitu

“Penghasilan bersih (laba) seringkali

digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain
seperti imbalan investasi (return on investement) atau penghasilan per saham
(earnings per share).
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Pengukuran

kinerja

didefinisikan

sebagai

“performing

measurement“, yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan
dalam pengoperasian 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,
2007:69).
Penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah “penentuan
efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran,
standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”.
Ada dua macam kinerja, yakni kinerja operasional dan kinerja keuangan.
Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu
dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang menurut Brigham dan
Houston (2007:78) mencakup:
(1) Pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam
industri yang sama dan.
(2) Evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu.
Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik posisi perusahaan
pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa
periode yang lalu.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan
adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat
mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga
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dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik
perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu
perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan
tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari
laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk
kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau
mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan (Jumingan, 2009).

A. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan
Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari
pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:
1. Mengetahui tingkat likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada
saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas
Solvabilitas

menunjukkan

kemampuan

perusahaan

untuk

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas
Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu.

17

4. Mengetahui tingkat stabilitas
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.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja
keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh
manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan
evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang
tidak sehat.
B. Ukuran Kinerja Keuangan
Rasio menggambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara
jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain
pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode
analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran
tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu
perusahaan. Rasio keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Penilaian
terhadap kinerja perusahaan memiliki banyak metode. Seperti yang
diungkapkan oleh Widayant (1993), “ukuran yang dipakai dalam penilaian
kinerja suatu perusahaan selama ini sangat beragam dan kadang berbeda
dari industri yang satu dengan lainnya”. Ukuran yang sangat lazim dipakai
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dalam penelitian kinerja perusahaan dinyatakan dalam rasio finansial yang
dibagi dalam empat kategori utama:
1. Rasio Profitabilitas
Rasio ini ditujukan untuk menilai seberapa bagus tingkat laba
suatu perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:
a. Net Profit Margin (NPM)
Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio
profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat
setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari
penjualan. Marjin Laba Bersih ini disebut juga Profit Margin Ratio
(Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak
terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik
operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus
berikut ini.
Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak
Penjualan

b. Return on Assets (ROA)
Yaitu rasio antara keuntungan bersih setelah pajak setelah
terhadap jumlah asset keseluruhan yang juga berarti merupakan
suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian
dalam bentuk persentase dari asset yang dimiliki.
Rumus ROA adalah:
Return on Assets= Laba Bersih
Total Aktiva
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c. Return on Equity (ROE)
Yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan
modal saham sendiri yang berarti juga merupakan ukuran untuk
menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk
persentase dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang
bersangkutan.
Rumus ROE adalah:

Return on Equity= Laba Bersih
Total Ekuitas
d. Gross Profit Margin (GPM)
Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk
menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan
dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas
memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan
dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi
produk atau jasa. Gross profit margin

mengukur efisiensi

perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross
profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional
perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah
daripada penjualan (sales) yang berguna untuk audit operasional.
Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan
kegiatan operasional. Rumus perhitungan laba kotor sebagai
berikut.
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Gros Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan /
Penjualan
e. Return on Sales Ratio (ROS)

Return

on

Sales

merupakan

rasio

profitabilitas

yang

menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran
biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan
lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini
menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah
penjualan yang juga disebut Marjin Operasional (Operating
Margin) atau Marjin Pendapatan Operasional (Operating Income
Marjin). Berikut ini rumus untuk menghitung Return on Sales
(ROS).
Return on Sales (ROS) = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Penjualan

f. Return on Capital Employed (ROCE)
Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio
profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal
yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud
adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar
atau total asset dikurangi kewajiban lancar.
ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga
Modal Kerja
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g. Return on Investment (ROI)
Return on investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas
yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap
total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan
keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang
tersedia pada perusahaan.
ROI = Laba Bersih Setelah Pajak
Total Aktiva
h. Earning Per Share (EPS)
Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang
menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan
laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham
biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning
per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan.
EPS = Laba Bersih Setelah Pajak – Dividen
Saham Preferen / Jumlah Saham Biasa yang
Beredar
2.

Rasio Aktivitas
Rasio

ini

mencoba

mengukur

efisiensi

dari

kegiatan

operasional perusahaan dan mencoba mengungkapkan masalahmasalah yang selama ini tersembunyi. Termasuk dalam kategori ini
adalah:
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a. Total Assets Turnover (ATO)
Total assets turn over adalah perbandingan antara penjualan
dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang
kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Total
assets turn over memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian
aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume
penjualan tertentu sesuai catatan atas laporan keuangan. Total
assets turn over diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio
ini maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Maksudnya
yaitu perputaraan aktiva lebih cepat sehingga menghasilkan laba
dan pemakaian keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan
semakin optimal. Rasio yang nilainya tinggi juga bisa berarti
jumlah asset yang sama bisa memperbesar volume penjualan. Total
assets turn over ini penting untuk diketahui oleh para kreditur,
pemilik

perusahaan,

dan

manajemen

perusahaan,

efisiensi

pemakaian seluruh aktiva dalam perusahaan bisa terlihat. Rumus
Total assets turn over sebagai berikut.
Total Assets Turn Over = Penjualan
Total Aktiva x 100%
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b. Collection Period
Rasio rata-rata umur piutang adalah pengukuran efisiensi
manajemen piutang perusahaan dan durasi

(waktu)

yang

diperlukan untuk melunasi piutang atau mengubah piutang menjadi
kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang
dengan penjualan per hari yaitu penjualan dibagi 360 atau 365 hari.
Rumus rasio rata-rata piutang sebagai berikut.
Rata-rata umur piutang = Piutang / Penjualan Per Hari
atau Piutang x 365 / Penjualan
c. Inventory Turnover (ITO)
Inventory turnover ratio adalah perbandingan kemampuan
dana pada inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu
atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock
pada suatu perusahaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur
efisiensi pemakaian persediaan barang dagang pada perusahaan
sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada
pada persediaan bisa terlihat baik atau kurang baiknya. Ada dua
masalah yang umumnya timbul dalam perhitungan dan analisis
rasio perputaran persediaan yang termasuk unsur unsur laporan
keuangan.
Pertama, penjualan akan dinilai berdasarkan harga pasar
(market price), persediaan dinilai berdasarkan harga pokok
penjualan (at Cost) sehingga rasio perputaran persediaan (at cost)

24

berguna untuk mengukur perputaran fisik persediaan. Sedangkan
rasio ini dihitung dengan membandingkan penjualan dengan
persediaan dalam perputaran persediaan dalam kas. Rasio keuangan
yang memakai rasio perputaran persediaan (at market) lebih banyak
digunakan. Namun jika ingin mengukur rasio industri maka
sebaiknya menggunakan rasio perputaran persediaan (at market).
Penjualan yang dilakukan sepanjang tahun dan angka persediaan
merupakan gambaran keadaan sesaat sehingga lebih baik memakai
rata-rata persediaan yaitu persediaan awal ditambah persediaan
akhir dibagi dua. Rumus rasio perputaran persediaan sebagai
berikut.

Perputaran Persediaan (At Cost) = HPP
Rata-rata Persediaan
Perputaran Persediaan (At Market) = Penjualan
Persediaan

d. Fixed Asset Turnover (FAT)

Rasio perputaran akltiva tetap adalah perbandingan antara
penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan.
Fixed assets turn over ratio ini mengukur efektivitas pemakaian
dana yang tertanam pada harta (aktiva) tetap seperti pabrik dan
peralatan untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh
setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut.
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Rasio ini berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan
perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya secara efektif sehingga
pendapatan meningkat yang dicatat sesuai jenis jenis laporan
keuangan. Jika perputarannya lambat (rendah), maka kapasitas
akan terlalu besar atau ketersediaan aktiva tetap banyak sehingga
kurang bermanfaat. Kemungkinan lain yang terjadi yaitu investasi
pada aktiva tetap biasanya berlebihan daripada nilai output yang
diperoleh. Semakin tinggi rasio ini maka pemakaian aktiva tetap
semakin efektif. Rumus perputaran aktiva tetap sebagai berikut.
Perputaran Aktiva Tetap = Penjualan
Aktiva Tetap x 100%
3. Rasio Solvabilitas
a. Debt Ratio
Debt Ratio atau Rasio Utang menilai seberapa besar perusahaan
berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini
membandingkan total utang (total liabilities) dengan total aset yang
dimiliki. Aset dan ekuitas itu berbeda sehingga harus mengetahui
terlebih dahulu tentang asset dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya
yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga
menjadi milik perusahaan. Sedangkan ekuitas merupakan hak residual
atas asset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai
hakikat akuntansi.
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Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk
memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan
aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini
semakin tinggi maka jaminan berupa asset yang ada dan uang yang
diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin.
Besaran presentasi rasio ini minimu 100% atau 1 : 1 artinya Rp 1
utang jangka

panjang bisa dijamin oleh Rp 1 aktiva tetap yang

dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah
semua utang perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kreditor biasanya lebih memilih debt ratio yang rendah karena kondisi
perusahaan aman (tidak akan bangkrut). Tingkat rasio yang rendah
maka kondisi perusahaan semakin aman (solvable). Berikut ini rumus
rasio utang (debt ratio).
Rasio utang = Total utang
Total Aset

b. Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang
yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to Equity Ratio
(DER) membandingkan antara total kewajiban (liabilities) dengan
ekuitas (equity). Utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya
beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti
kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal
semakin kecil.
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Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera
jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki.
Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
bagian dari modal (termasuk pengertian modal dan jenis jenis modal
yang menjadi jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio ini berarti
kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang
lancar masih cukup (besar). Batas terendah dari rasio ini adalah 100%
atau 1 : 1. Rumus Debt to Equity Ratio (DER) sebagai berikut.
DER =

Liabilitas
ekuitas

c. Time Interest Earned (TIE)
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban
bunga pada masa yang akan datang. Times Interest Earned Ratio
disebut juga Interest Coverage Ratio. Rasio ini membandingkan laba
sebelum pajak dan bunga terhadap Biaya Bunga yang sesuai dengan
prinsip prinsip akuntansi. Berikut ini rumus Times Interest Earned
Ratio.
Times Interest Earned Ratio = Laba sebelum Pajak dan bunga
Beban Bunga
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4. Rasio Likuiditas
Rasio ini mengukur

seberapa

likuid

perusahaan

dalam

memenuhi kewajiban-kewajibannya jangka pendek. Yang termasuk
dalam kategori ini adalah:
a.

Current Ratio
Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar.

Current Ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar
untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang
dagang, efek, persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar
meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan
hutang lainnya yang segera harus dibayar (Sutrisno, 2001:247). Rumus
current ratio adalah:
Current Ratio = Aktiva Lancar
Hutang Lancar

b.

Quick Ratio
Quick ratio disebut juga acid test ratio, merupakan perimbangan

antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan, dengan jumlah hutang
lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio
karena persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling kecil
tingkat likuiditasnya. Quick ratio memfokuskan komponen-komponen
aktiva lancar yang lebih likuid yaitu: kas, surat-surat berharga, dan
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piutang dihubungkan dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek
(Martono, 2003:56). Jadi rumusnya:
Quick Ratio = Aktiva Lancar- persdiaan
Hutang Lancar
c. Cash Ratio
Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang
bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang
dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di
bank dalam bentuk rekening Koran. Sedangkan harta setara kas (near
cash) adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat
diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Negara
yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rumus untuk
menghitung cash ratio adalah:
Cash Ratio = Kas + Setara Kas
Hutang Lancar
Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas + setara kas
dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya
semakin baik. Sama seperti Quick Ratio, tidak harus mencapai 100%
(Harahap, 2002:302).
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C. Return on Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Debt to Ratio Equity
Ratio (DER)
1. Return on Assets (ROA)
Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas.
Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti,
karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan
keuntungan.
menghasilkan

ROA

mampu

keuntungan

mengukur

pada

masa

kemampuan
lampau

perusahaan

untuk kemudian

diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang
dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari
modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan
menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan
hidup perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2001:90), “Rasio laba bersih
terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA)
setelah bunga dan pajak”. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235),
ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui
aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang
diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan
menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total
aktiva.
Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:
a. ROA mudah dihitung dan dipahami.
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b. Merupakan alat

pengukur

prestasi

manajemen

yang

sensitive

terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang
maksimal.
d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets
yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
f. Sebagai

alat

mengevaluasi

atas

penerapan

kebijakan-kebijakan

manajemen.
Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai
kelemahan di antaranya:
a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai
ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada
tujuan

jangka

keputusan

jangka

panjang,
pendek

sehingga
yang

cenderung

lebih

mengambil

menguntungkan

tetapi

berakibat negatif dalam jangka panjangnya.
c.

Faktor yang mempengaruhi Return on Assets.

2. Return On Equity (ROE)
Pengembalian ekuitas atau ROE (Return On Equity) adalah salah
satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. ROE
merupakan

perhitungan

rasio

yang

menunjukkan

kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan
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modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik
atau investor. ROE sangat bergantung pada besar-kecilnya perusahaan,
misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif
kecil, sehingga ROE yang dihasilkanpun kecil, begitu pula sebaliknya
untuk perusahaan besar.
Return on equity (ROE) adalah jumlah imbal hasil dari laba
bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE
digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam
menghasilkan

laba

dengan

bermodalkan

ekuitas

yang

sudah

diinvestasikan pemegang saham. ROE dinyatakan dalam persentase dan
dihitung dengan rumus.
ROE membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas
yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne dan
Wachowicz, 2005:225).
Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas
investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali
digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas
peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE
sangat menarik bagi pemegang maupun calon pemegang saham dan
juga bagi manajemen, karena rasio tersebut merupakan ukuran atau
indikator penting dari shareholders value creation, artinya semakin
tinggi rasio ROE , semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya
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merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya
diperusahaan tersebut.
3. Debt to Equity Ratio (DER)
DER merupakan salah satu rasio keuangan yang tergolong
kelompok rasio solvabilitas. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio
yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya
rasio. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk
mengukur

tingkat

shareholder yang

penggunaan
dimiliki

utang

perusahaan.

terhadap
Debt

total ekuitas
to

Equity

Ratio menunjukan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham
terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah
pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham.
Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka
panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin
tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan
jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri,
sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak
luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan
sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain
itu besarnnya beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat
mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan.
Rumus DER adalah :
Debt to Equity Ratio= Liabilitas
Ekuitas
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2.1.3 Nilai Perusahaan
Nilai

perusahaan

adalah

persepsi

investor

terhadap

tingkat

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga
saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi dan meningkatkan
kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini tapi juga
pada prospek perusahaan di masa mendatang. Memaksimalkan nilai
perusahaan sangat penting bagi perusahaan, karena memaksimalkan nilai
perusahaan berarti memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya
nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para
pemiliknya,

karena

dengan

meningkatnya

nilai

perusahaan,

maka

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Semakin tinggi harga
saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai
nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya
kepada para professional. Para professional diposisikan sebagai manajer
ataupun komisaris dalam perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang
bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual.
Enterprise value (EV) atau firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep
penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai
perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Tujuan

utama

perusahaan

adalah

memaksimumkan

nilai

perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan mempunyai makna yang
lebih luas, tidak hanya sekedar memaksimalkan laba perusahaan. (Weston
dan Copeland,1995). Pernyataan ini dapat diterima kebenarannya atas
dasar beberapa alasan yaitu:

35

a. Memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu
terhadap nilai uang. Dana yang diterima pada tahun ini bernilai lebih
tinggi dari pada dana yang diterima sepuluh tahun yang akan datang.
b. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko
terhadap arus pendapatan perusahaan.
c. Mutu dari arus kas dana diharapkan diterima di masa datang mungkin
beragam.
A. Jenis-jenis Nilai Perusahaan
Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode
perhitungan yang digunakan, yaitu (Yulius dan Tarigan, 2007:3)
1. Nilai Nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal
dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam
neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham
kolektif.
2. Nilai Pasar
Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi
dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa
ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak,
karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai
perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga
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dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas
bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di
kemudian hari.
4. Nilai Buku
Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan
dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan
membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah
saham yang beredar.
5. Nilai Likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan
setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai
likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan
menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang
disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.
B. Pengukuran Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana
(2011:23), rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian
kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (go
public). Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat
menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli
saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Berikut ini
beberapa metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan.
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1. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah
uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap
dolar laba yang dilaporkan (Brigham dan Houson, 2006:110). Rasio ini
digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga
saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para
pemegang saham. Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat
bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh
earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan
antara pasar saham biasa dengan earning per share.
Price earning ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan
kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin
besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk
tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun rumus
yang digunakan untuk mengukur Price earning ratio (PER) adalah
sebagai berikut:
PER = Harga Pasar per Lembar Saham
Laba per Lembar Saham

2. Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menunjukkan
apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau
undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut , Fakhruddin dan
Hadianto (2001). Price to Book Value (PBV) menggambarkan
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seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan.
Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan
tersebut.
PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan
mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah
modal yang diinvestasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yan
berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang
menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya.
Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para
pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di
perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur Price to
Book Value (PBV) adalah sebagai berikut:
PBV = Harga Pasar per Lembar Saham
Nilai Buku Saham
3. Tobin’s Q
Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan
adalah dengan menggunakan metode Tobin’s Q yang dikembangkan oleh
James Tobin. Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai
pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan Weston
dan Copeland (2001). Rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar
terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan
saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk
menggantinya saat ini.
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Adapaun rumus Tobin’s Q adalah sebagai berikut:

Keterangan:
Q

= Nilai Perusahaan

EMV = Nilai Pasar Equitas
EBV

= Nilai Buku dari Total Aktiva

D

= Nilai Buku dari Total Hutang

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir
tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun
sedangkan EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total
kewajibannya.
2.1.4 Harga Saham
Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang
atau badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar
kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya
(berapapun porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan
kertas (saham) tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga.
Menurut Sawidji Widoatmojo (1996;46) harga saham dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga):
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a. Harga Nominal
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh
emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya
harga nominal memberikan arti penting saham karena deviden minimal
biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
b. Harga Perdana
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di
bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh
penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan
diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat
biasanya untuk menetukan harga perdana.
c. Harga pasar
Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi
kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang
satu dengan investor yang lama. Harga ini terjadi setelah saham tersebut
dicatatkan di bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari
penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder
dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan
penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi
negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap
hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.
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Menurut Susanto (2002:12) harga saham adalah harga yang
ditentukan secara lelang kontinu. Menurut Sartono (2001:70) “Harga
pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran
di pasar modal. Faktor lainnya yang dapat mempengarahi pergerakan
harga saham adalah kendala eksternai seperti kegiatan perekonomian
pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham.
A. Jenis-Jenis Saham
1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham
terbagi atas:
a. Saham biasa (common stock)
Yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling
junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan
perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
d. Saham preferen (preferred stock)
Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara
obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap
(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil
seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
a. Saham atas unjuk (bearer stock)
Artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar
mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
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b. Saham atas nama (registered stock)
Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan
dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangnannya, maka saham dapat dikategorikan
menjadi:
a. Saham unggulan (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 dividen.
b. Saham pendapatan (income stock)
Yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan
membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan
pada tahun sebelumnya.
c.Saham pertumbuhan (growth stock-well known)
Yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan
pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang
mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock
lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader
dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
e. Saham spekulatif (spekulative stock)
Yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten
memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun
belum pasti.
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f. Saham sklikal (counter cyclical stock)
Yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro
maupun situasi bisnis secara umum.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham
Faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai
berikut Trisma dalam Arifin (2001) :
1. Kondisi Fundamental Emiten
Faktor fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya
dengan kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi
sumber daya manusia, Kondisi keuangan perusahaan yang tercermin
dalam kinerja keuangan perusahaan.
2. Hukum Permintaan dan Penawaran
Dengan asumsi bahwa begitu investor mengetahui kondisi
fundamental perusahaan mereka akan melakukan transaksi jual beli.
Tranasaksi–transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga
saham.
3. Tingkat Suku Bunga
Bunga yang tinggi akan berdampak pada alokasi dana investasi
pada investor. Penjualan saham secara serentak akan berdampak pada
penurunan harga saham secara signifikan.
4. Valuta Asing (Valas)
Mata uang Amerika (Dolar) merupakan mata uang terkuat
diantara mata uang yang lain. Apabila dolar naik maka investor asing
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akan menjual sahamnya dan ditempatkan dibank dalam bentuk dolar
sehingga menyebabkan harga saham akan naik.
5. Dana Asing Di Bursa
Jika investasi asing berkurang, maka ada pertimbagan bahwa
mereka sedang ragu atas negeri ini. Keraguan tersebut dapat tergolong
dari keadaan sosial politik maupun keamanannya. Jadi, besar kecilnya
investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau
penurunan harga saham.
6. Indeks Harga Saham
Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu
tertentu mendatangkan kondisi investasi dan perekonomian negara
dalam keadaan baik.
7. Berita dan Rumors
Berita masalah ekonomi, sosial, politik keamanan, hingga
berita seputar reshuffle cabinet menyebabkan para investor bisa
memprediksi seberapa kondusif keamanan negeri ini sehingga kegiatan
investasi dapat di laksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan
harga saham di bursa.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian yang menyangkut pengaruh kinerja terhadap
perusahaan sudah banyak dilakukan baik dikalangan akademis maupun
dikalangan praktisi ekonomi, begitu pula penelitian mengenai pengaruh
kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Namun ternyata ada hasil
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penelitian yang beragam. Berikut ini

adalah penelitian-penelitian yang

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Baik yang mempunyai variabel
independen dan dependennya sama, dan juga menggunakan variabel yang
berbeda.
Penelitian yang dilakukan oleh Imam Rahmantio, dkk (2018)
menunjukkkan hasil penelitian bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Return on
Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan ukuran perusahaan secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q. Hasil uji parsial
membuktikan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q).

Hasil uji parsial

membuktikan bahwa variabel Return on Equity (ROE) berpengaruh
signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Angka ROE
yang positif menunjukkan hubungan searah, jika ROE perusahaan mengalami
peningkatan maka Tobin’s Q juga mengalami peningkatan. Hasil uji parsial
membuktikan bahwa variabel Return on Asset (ROA) berpengaruh tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q).
Penelitian yang dilakukan oleh Nurmayasari (2012), variabel
profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE). Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Noviyanto (2008) profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE),
menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan.
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Hasil penelitian Mahendra dkk (2012) menyimpulkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Alivia
(2013) menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif
terhadap ROA, dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Price Book to
Value (PBV). Berdasarkan analisis jalur NPM berpengaruh tidak langsung
terhadap PBV

melalui ROA. Hasil penelitian Sari (2012) menunjukkan

bahwa hasil yang diperoleh untuk regresi berganda diketahui bahwa ROA,
ROE, dan PER berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan NPM tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyawati, dkk (2015) mempunyai
hasil bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu juga dengan hasil pengukuran
ROE yangb berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. ROA dan ROE
cenderung meningkatkan nilai perusahaan manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil Penelitian Mardiyati U, dkk (2012) menunjukkan bahwa
pengaruh kebijakan dividen yang diproksi dengan Dividen Payout Ratio
(DPR), Kebijakan hutang yang diproksi oleh Debt to Equity Ratio (DER) dan
profitabilitas yang diproksikan oleh Return on Equity (ROE) terhadap nilai
perusahaan yang diproksikan oleh Price to Book Value (PBV). Selain itu,
penelitian ini juga memasukkan good corporate governace yang diproksikan
oleh kepemilikan manajerial sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian

47

penelitian menunjukkan DPR dan ROE memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti
mengambil tema pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan
dengan beberapa rasio keuangan. ROA, ROE dan DER dipilih menjadi
variabel independen untuk mengukur kinerja perusahaan. Sedangkan PBV
dipilih sebagai variabel dependen untuk mengukur nilai perusahaan.
2.3 Pengembangan Hipotesis
Suatu perusahaan diharapkan mampu berkompetisi untuk bertahan
dalam pasar dan terus tumbuh dalam periode waktu panjang. Demi
meningkatkan nilai perusahaan, kesejahteraan pemegang saham menjadi
prioritas utama suatu perusahaan yang go public. Tingginya tingkat
keuntungan yang akan diterima pemegang saham yaitu berupa dividen dapat
dilihat dari harga saham yang semakin tinggi, karena harga saham dapat
dijadikan tolak ukur dalam menjaga kemakmuran kekayaan para pemilik
(shareholder). Nilai perusahaan merupakan nilai yang mencerminkan berapa
harga yang harus dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya
diukur dengan price to book value Sulistiono (2010) yang dikutip dari
penelitian Zenni (2009). Price to book value (PBV) yang merupakan rasio
yang membandingkan antara harga pasar per saham dengan nilai buku per
saham Brigham dan Houston (2010:151).
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2.3.1 Pengaruh Return On Asset terhadap Nilai Perusahaan
Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kinerja
perusahaan yang baik ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas yang
juga berarti prospek perusahaan yang semakin baik. Perusahaan dengan
prospek yang baik menjadi daya tarik bagi investor karena dinilai akan
memberikan kemakmuran yang tinggi bagi pemegang saham. Peningkatan
ROA mampu meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga semakin tinggi
ROA akan semakin tinggi pula nilai perusahaan.
Menurut Nurhayati (2013:8) profit yang tinggi memberikan
indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor
untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang
menaik menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Menurut Sujoko dan
Soebiantoro (2007) dalam Ayuningtias (2013:6), menyatakan bahwa
profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik,
sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai
perusahaan akan meningkat. Hal tersebut dapat dipahami karena
perusahaan

yang

berhasil

membukukan

laba

yang

meningkat,

mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik,
sehingga dapat menciptakan sentiment positif para investor dan dapat
membuat harga saham perusahaan meningkat. Meningkatnya harga saham
di pasar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Ini di dukung dengan
hasil penelitian Ayuningtias (2013) yang menyatakan bahwa rasio
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profitabilitas yang diukur dengan ROI atau ROA berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan.
Maka dari itu dirumuskan Hipotesis 1, yaitu :
H1: Return On Assets (ROA) berpengaruh positif

terhadap Nilai

Perusahaan
2.3.2 Pengaruh Return On Equity terhadap Nilai Perusahaan
Jika investor ingin memilih salah satu diantara banyak jenis saham,
maka unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi harus diperbandingkan
untuk mengetahui perusahaan mana yang paling produktif dilihat dari segi
Return On Equity. Dalam Hanafi (2006) ROE adalah rasio untuk
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal
saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut
pandang pemegang saham. Menurut Horne dan Wachowicz (2009)
menyatakan ROE yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan
perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang
efektif. Semakin tinggi rasio ini semakin baik maksudnya posisi pemilik
perusahaan semakin kuat. Dengan demikian perusahaan akan bisa
membayar dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi ROE
menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengembalian terhadap
investasi yang dilakukan. Karena semakin tinggi ROE maka akan semakin
tinggi pula nilai perusahaan, ROE yang tinggi menunjukkan perusahaan
yang bersangkutan dikelola dengan efisien dan efektif.
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ROE dapat dihitung untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dan memberikan gambaran bagi investor
mengenai tingkat return atas modal yang telah diinvestasikan kepada
perusahaan. Semakin besar tingkat ROE maka laba bersih yang dihasilkan
dari modal sendiri juga semakin besar, pertanda perusahaan mampu
mencetak laba yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah ROE maka laba
bersih yang dihasilkan dari modal sendiri juga rendah.
Penelitian yang dilakukan Yuliana, dkk (2012) menyatakan bahwa
ROE mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian Ulya (2014) menyatakan bahwa variabel
profitabilitas ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Penelitian yang dilakukan Martikarini (2012) menyatakan
bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV.
Maka dari itu dirumuskan Hipotesis 2, yaitu :
H2: Return On Equity (ROE)

berpengaruh positif terhadap Nilai

perusahaan
2.3.3 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Nilai Perusahaan
Menurut Leli Amnah Rakhimsyah dan Barbara Gunawan (2011)
DER yang tinggi akan memperlihatkan nilai hutang yang besar, dengan
hutang yang besar, dimana hutang itu dapat dijadikan modal untuk
memutar kegiatan perusahaan untuk mendapatkan laba yang nantinya akan
meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian menurut Eugene F. Brigham
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dan Joel F. Houston (2011:7) bahwa setiap perusahaan memiliki struktur
modal yang optimal, yang dinyatakan sebagai kombinasi antara utang,
preferen, dan ekuitas biasanya menyebabkan harga sahamnya maksimal.
Jadi,

perusahaan

yang

ingin

memaksimalkan

nilai

akan

mengestimasikan struktur modal optimalnya. Dimana struktur modal dapat
diukur dengan Debt to Equity Ratio. Ini didukung dengan hasil penelitian
Lestari, dkk (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang yang diukur
dengan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Debt To
Equity Ratio mampu meningkatkan nilai perusahaan, hal ini didukung
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mehta (2012) yang menunjukkan
hasil bahwa DER meningkatkan nilai perusahaan.
Maka dari itu dirumuskan Hipotesis 3, yaitu :
H3 : Debt to Ratio Equity (DER) berpengaruh positif terhadap Nilai
Perusahaan
2.4 Kerangka Konseptual
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Debt To
Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan
Return On Asset
(ROA)
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