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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati

investor karena saham dapat memberikan tingkat keuntungan yang

menarik.Saham juga dapat menjadi bukti keikutsertaan investor sebagai pemilik

dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham suatu perusahaan maka investor

berharap akan mendapatkan capital gain dan deviden yang diperoleh setiap tahun

atau setiap periode. Semua keuntungan yang menarik tersebut bisa diperoleh

investor jika perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keutungan

dimasa akan datang. Investor akan membeli sejumlah saham saat ini dengan

harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan saham ataupun sejumlah dividen

di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan resiko yang terkait

dengan investasi tersebut.  Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut

investor, para investor akan menanamkan modal mereka untuk berinvestasi

kedepannya.

Pasar modal merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dunia

termasuk Indonesia, melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana

untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Hal ini terlihat dari meningkatnya

jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjual

sahamnya kepada investor.Salah satu investasi yang diminati oleh masyarakat
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adalah investasi saham.Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu

perseroan terbatas. Dengan membeli dan memiliki saham investor akan

memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima

yaitu memperoleh capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual),

memperoleh deviden (pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi

pemegang saham biasa.

Pada dasarnya investor tidak akan menanamkan modalnya begitu saja,

tentu banyak penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat kinerja perusahaan.

Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki

kinerja yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penanam modal.

Kinerja perusahaan-perusahaan yang sudah go public dapat dilihat dari laporan

keuangan yang dipublikasi untuk umum.

Selain melihat kinerja perusahaan, investor sangat memperhatikan harga

saham perusahaan yang akan dibelinya. Hal ini dikarenakan investor

mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut.Terdapat dua macam analisis

yang banyak digunakan untuk menentukan nilai dari saham, yaitu analisis

fundamental dan analisis teknis.Analisis fundamental yaitu data yang berasal dari

keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan dan lain

sebagainya), sedangkan analisis teknis menggunakan data pasar dari saham

(misalnya harga dan volume transaksi penjualan) untuk menentukan nilai dari

saham. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam

pengelolaan perusahaan untuk mendapatkan return yang diinginkan, yang
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ditunjukkan oleh kekuatan pasar dengan terjadinya transaksi dalam perdagangan

saham perusahaan di pasar modal. Transaksi yang terjadi didasarkan pada hasil

pengamatan para investor terhadap prestasi di perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan keuangan dengan adanya kenaikan harga saham. Fluktuasi harga

saham penting untuk diamati oleh investor karena akan mempengaruhi tingkat

keuntungan dari investasi yang diperoleh.

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Ardin Dolok

Saribu adalah:

Beberapa unsur utama yang terdapat dalam harga saham individual, yaitu:
1. Kondisi pasar secara keseluruhan
2. Kondisi industri sejenis
3. Kinerja perusahaan
Sedangkan yang menjadi penyebab utama fluktuasi harga saham adalah
kondisi perekonomian dan kinerja perusahaan.1

Dari beberapa faktor diatas salah satunya adalah Kinerja Perusahaan,

kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan

perusahaan.Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilaporkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.Aktivitas yang dilakukan dituangkan

dalam bentuk angka-angka baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata

uang asing.Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang

berarti jika dilihat dari satu sisi saja. Angka akan menjadi lebih baik apabila dapat

kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Pada

akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut.

Perbandingan ini dikenal dengan nama analisis rasio keuangan.

1 Ardin Dolok Saribu, Pengaruh  Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham
Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia:  Jurnal, Universitas HKBP
Nommensen, Medan
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Analisis rasio keuangan merupakan suatu bentuk cara yang umum

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, dengan

menggunakan analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi

gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi

keuangan perusahaan. Menurut I Made Sudana “Rasio keuangan terbagi dalam

empat kelompok, yaitu Leverage Ratio, Liquidity ratio, Activity ratio,

Profitability ratio, Market value ratio.”2 Dalam penelitian kali ini penulis akan

menggunakan rasio keuangan menurut untuk melihat pengaruh kinerja keuangan

PT XL Axiata, Tbk terhadap harga saham.

Leverage ratio mengukur berapa besar penggunaan utang dalam

pembelanjaan perusahaan, adapun unsur-unsur dari leverage ratio menurut I

Made Sudana adalah “debt ratio, times interest earned ratio, cash coverage ratio,

long term debt to equity ratio”.3Dalam penelitian ini Leverage Ratio diwakili oleh

Debt Ratio, rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk

membiayai aktiva perusahaan. Hubungan debt ratio terhadap harga saham adalah

semakin tinggi modal yang digunakan perusahaan bersumber dari hutang

dibandingkan modal sendiri maka investor akan kurang tertarik berinvestasi

karena dianggap perusahaan banyak bergantung pada hutang dan akan berakibat

pada harga saham yang kurang baik.

Liquidity ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangan jangka pendek. Adapun unsur-unsur dari leverage ratio

menurut I Made Sudana adalah “current ratio, quick ratio atau acid test ratio,

2 I Made Sudana, Teori dan praktek manajemen keuangan, Edisi 2: Erlangga, Jakarta,
2015, hal. 23

3Ibid, hal. 23
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dan cash ratio”.4Dalam penelitian ini Liquidity Ratio diwakili oleh Quick Ratio,

rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban perusahaan dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena

persediaan dinilai memerlukan waktu yang relatif lama untuk dijadikan menjadi

uang kas.Hubungan quick ratio terhadap harga saham adalah semakin tinggi rasio

ini maka semakin besar kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya.

Ketika para investor melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya

sangat baik maka permintaan saham perusahaan dipasar akan baik karena

permintaannya naik.

Activity ratio mengukur efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam

mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. Adapun unsur-unsur dari activity

ratio menurut I Made Sudana adalah “inventory turnover, average days in

inventory, receivable turnover, days sales outstanding (DSO), Fixed assets

turnover, total assets turnover”.5Activity Ratio dalam penelitian ini diwakili oleh

Inventory turnover, rasio ini mengukur perputaran persediaan dalam

menghasilkan penjualan. Hubungan Inventory turnoverterhadap harga saham

adalah semakin cepat persediaan menjadi uang kas tentu akan membuat minat

investor membeli saham dipasar modal meningkat, semakin tinggi permintaan

saham perusahaan dipasar modal tentu harga saham perusahaan tersebut akan

berpengaruh untuk naik.

Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti

4Ibid, hal. 24
5Loc. cit
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aktiva, modal atau penjualan aktiva perusahaan. Adapun unsur-unsur dari

profitability ratio menurut I Made Sudana adalah “return on assets (ROA),

return on equity (ROE), danprofit margin ratio (net profit margin (NPM),

operating profit margin (OPM), gross profit margin (GPM)”.6Profitability

ratiodalam penelitian ini diwakili oleh Return on Equity, rasio ini mengukur

tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham. Hubungan return on

equity terhadap harga saham adalah semakin tinggi return on equity artinya

semakin baik kinerja manajemen dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan

keuntungan bagi pemegang saham. Dengan meningkatnya return on equity maka

akan meningkat pula investor yang tertarik untuk membeli saham sehingga

permintaan saham dipasar modal naik dan akan diikuti harga saham naik.

Market Value Ratio terkait dengan penilaian kerja saham perusahaan yang

telah diperdagangkan di pasar modal (go public).Adapun unsur-unsur dari market

value ratio menurut I Made Sudana adalah “price earning ratio (PER), dividen

yield, dividen payout ratio (DPR), market to book ratio (M/B)”7Market value

ratio dalam penelitian ini diwakili olehPrice Earning Ratio, rasio ini mengukur

tentang bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan perusahaan dimasa

yang akan datang dan tercermin pada harga saham yang bersedia dibayar oleh

investor untuk setiap rupiah laba yang diperoleh perusahaan. Hubungan price

earning ratio terhadap harga saham adalah semakin tinggi rasio ini menunjukkan

bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan

6Ibid, hal. 25
7Ibid, hal. 26
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perusahaandimasa yang akan datang, sehingga untuk pendapatan per saham

tertentu, investor bersedia membayar dengan harga berapa pun.

Peneliti memilih variabel-variabel tersebut sebagai variabel dalam

penelitian ini karena variabel tersebut cukup dikenal dan sering digunakan dalam

penelitian dengan hasil yang berbeda-beda, variabel diatas juga dinilai cukup

mampu mewakili beberapa variabel lainnya yang tidak digunakan dalam

penelitian ini. Dengan demikian peneliti mengangkat variabel-variabel tersebut

sebagai variabel dalam penelitian ini.

Bagi manajemen keuangan, dengan menghitung rasio-rasio akan

memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi

perusahaan dibidang finansial sehingga dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan datang. Hasil rasio

keuangan akan digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam dalam suatu

periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan sebelumnya,

kemudian dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber

daya secara efektif.

Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-

hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan

sesuai dengan target perusahaan atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilik

perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap orang-orang yang duduk dalam

manajemen ke depan.

Penelitian ini menggunakan salah satu perusahaan telekomunikasi sebagai

objek penelitian.Pemilihan salah satu perusahaan telekomunikasi dikarenakan
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perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan tidak dapat dipungkiri bahwa

teknologi komunikasi juga telah memberikan perubahan yang sangat mendasar

dalam pengelolahan aktivitas bisnis.Jarak dan batas teritorial suatu Negara tidak

menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi.Penelitian ini

juga terbatas yaitu, hanya pada 1 perusahaan dari 6 perusahaan telekomunikasi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peneliti memilih satu perusahaan dari 6 perusahaan telekomunikasi yaitu

PT XL Axiata, Tbk karena perusahaan ini cukup umum dikenal masyarakat

melalui infrastrukturnya yang mencakup ratusan kota besar dan kota kecil di

seluruh Indonesia, dengan produk-produknya yang dapat mewakili turun atau

naiknya kinerja industri telekomunikasi di Indonesia. PT XL Axiata, Tbk juga

menghadirkan konektivitas kepada semua pihak di beragam sektor, salah satunya

adalah data. Data terbukti menjadi hal yang sangat penting dalam industri

telekomunikasi seiring dengan penetrasi internet yang semakin luas. Berdasarkan

hal-hal tersebut maka para investor pun akan mulai melirik perusahaan-

perusahaan telekomunikasi khususnya PT XL Axiata, Tbk. oleh karena itu peneliti

tertarik untuk  melihat pergerakan harga saham PT XL Axiata, Tbk yang akan

dinilai dari kinerja keuangannya selama periode 2013-2014.

Melihat perkembangan dunia telekomunikasi tersebut dapat memberikan

peluang bagi investor untuk melakukan investasi di bidang industri

telekomunikasi khususnya pada PT XL Axiata, Tbk, namun sebelum berinvestasi

para investor tentunya akan melihat dan memperhatikan kinerja keuangan dan

pergerakan harga saham PT XL Axiata, Tbk.
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Pada kesempatan ini peneliti akan mencantumkan beberapa dataterkait

laba/(rugi) komprehensif , data rasio laba terhadap jumlah ekuitas dan data harga

saham pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data laba/(rugi) komprehensif , data rasio laba terhadap jumlah

ekuitas, data harga saham

2013 2014 2015 2016 2017

Laba(rugi) komprehensif

(Rp Juta)

1.056 (830) 8 396 403

Rasio laba terhadap ekuitas

(%)

6.8 (5.7) (0.2) 1.8 1.7

Jumlah Aset 40.278 63.631 58.844 54.896 56.321

Jumlah Liabilitas 24.977 49.583 44.752 33.681 34.691

Jumlah Ekuitas 15.300 14.048 14.092 21.209 21.631

Harga saham penutupan

(Rp) per 31 Desember

5.200 4.865 3.650 2.310 2.960

laba/(rugi) komprehensif, data rasio laba terhadap jumlah ekuitas dan data

harga saham selama periode 2013-2017yang cukup fluktuatif. laba/(rugi)

komprehensif (dalam Miliar Rupiah) pada tahun 2013 sebesar 1.056, pada tahun

2014 sebesar (830), pada tahun 2015 sebesar 8, pada tahun 2016 sebesar 396, dan

pada tahun 2017 sebesar 403. Bila diperhatikan laba komprehensif yang diperoleh

PT XL Axiata, Tbk jauh lebih tinggi pada tahun 2013, itu karena pada tahun 2013

beban yang ditanggung PT XL Axiata, Tbk tidak sebanyak tahun-tahun

berikutnya.
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Rasio laba terhadap jumlah ekuitas pada tahun 2013 sebesar 0.7%, 2014

sebesar 0.7%, pada tahun 2015 sebesar 1.9%, pada tahun 2016 sebesar 2.1%, pada

tahun 2017 sebesar 1.2%. Sementara itu harga saham pada tahun 2013 sebesar

5.200, pada tahun 2014 sebesar 4.865, pada tahun 2015 sebesar 3.650, pada tahun

2016 sebesar 2.310, dan pada tahun 2017 sebesar 2.960.

Untuk itu peneliti ingin melihat apakah kinerja keuangan perusahaan PT

XL Axiata, Tbk memiliki pengaruh terhadap harga saham.Pada penelitian ini

penulis menggunakan laporan keuangan PT XL Axiata, Tbk sebagai data dengan

waktu triwulan dalam periode 2013-2017.

Sebelumnya, penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga

saham sudah dikemukakan oleh Kadek Stia Rani (2015),dalam indeks LQ45 di

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang hasil penelitiannya menunjukkan;

“Variabel current ratio, return on equity, dan debt to assets ratio berpengaruh

tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel earning per share dan

total assets turnover mempengaruhi harga saham secara positif dan signifikan”.

Veni Purnama Sari (2017),melakukan penelitian dengan judul Analisis

Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Harga Saham pada

Perusahaan Retail Dan Wholesale yang terdaftar di BEI dengan hasil penelitian

menyatakan bahwa:

“Return On Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham

perusahaan retail dan wholesale, Debt ratio (DR) tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada perusahaan retail dan wholesale, PriceEarning Ratio

(PER) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, Current Ratio (CR)
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tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan retail dan

wholesale yang terdaftar di BEI”.

Fery Dian Susanti (2013), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

Current Ratio dan Total AssetTurnover terhadap harga saham pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia periode 2011-2013

menunjukkan hasil bahwa:

“Current Ratio secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga

saham, Total Assets Turnover secara individu berpengaruh positif secara

signifikan terhadap harga saham, dan secara bersama-sama ada pengaruh yang

signifikan antara current ratio, Total Assets Turnover terhadap harga saham”.

Ardin Dolok Saribu (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis

pengaruh rasio keungan dan total asset terhadap harga saham dengan beta saham

sebagai variabel moderating pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa:

“Secara simultan (serempak) variabel Return On Equity (ROE), Return On Asset

(ROA), Debt Equity Ratio (DER), Earnings Per Share (EPS), dan total asset

(TA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan secara parsial Earning

Per Share (EPS) dan Total Asset (TA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

harga saham sementara Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Debt

Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap harga saham karena tingkat

signifikan lebih besar dari 0,05”.

Siti Nur’aidawati (2018), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt Equity Ratio (DER), dan
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Return On Asset (ROA) terhadap harga saham dan dampaknya pada nilai

perusahaan” dengan hasil penelitian menyatakan bahwa:

“Tidak terdapat pengaruh Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO),

Debt to Equity (DER) terhadap harga saham, terdapat pengaruh Return On Asset

(ROA) terhadap harga saham, dan terdapat pengaruh CR, TATO, DER, dan ROA

secara simultan terhadap harga saham”.

Dan yang terakhir adalah penelitian dari Inesh Farah Dita (2016), dengan

judul “Pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham studi pada perusahaan

otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011” dengan

hasil penelitian menyatakan bahwa:

Variabel Earning per Share (EPS), Current Ratio (CR), Price Earning Ratio

(PER) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham. Dan tidak terbukti

adanya hubungan positif antara variabel Debt Equity Ratio (DER) dan Net Profit

Margin (NPM).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian dari Ardin

Dolok Saribu sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Namun dari

penelitian ini dan penelitian Ardin Dolok Saribu ada beberapa perbedaan  yang

terletak pada penggunaan variabel yaitu variabel yang sama-sama digunakan

hanya Variabel Return On Equity (ROE) dan Debt Equity Ratio (DER), kemudian

penelitian dari Ardin Dolok Saribu menggunakan beta saham sebagai variabel

moderating sementara pada penelitian ini tidak menggunakan beta saham sebagai

variabel moderating.



13

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu

penelitian dan mencoba menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Pengaruh kinerja keuangan PT XL AXIATA TBK terhadap harga saham

di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah Debt Ratio(DR) berpengaruh terhadap harga saham padaPT XL

Axiata, Tbk periode 2013-2017?

2. Apakah Quick ratio(QR) berpengaruh terhadap harga saham padaPT XL

Axiata, Tbk periode 2013-2017?

3. Apakah Inventory Turnover(IT) berpengaruh terhadap harga saham padaPT

XL Axiata, Tbk periode 2013-2017?

4. Apakah Return on Equity(ROE) berpengaruh terhadap harga saham padaPT

XL Axiata, Tbk periode 2013-2017?

5. Apakah Price Earning Ratio(PER) berpengaruh terhadap harga saham

padaPT XL Axiata, Tbk periode 2013-2017?

6. Apakah Debt Ratio(DR), Current Ratio(CR), Inventory Turnover(IR), Return

on Equity(ROE), Price Earning Ratio(PER) berpengaruh terhadap harga

saham PT XL Axiata, Tbk periode 2013-2017?
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1.3 Batasan Masalah

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT. XL AXIATA TBK yang di

Bursa Efek Indonesia, maka perlu pembatasan ruang lingkup penelitian,

peneletian ini terbatas pada hal-hal:

1. Perusahaan yang diteliti terbatas pada perusahaan telekomunikasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Penelitian ini terbatas hanya pada 1 perusahaan dari 6 perusahaan

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena PT. XL

AXIATA TBK merupakan perusahaan telekomunikasi yang besar dan cukup

dikenal kalangan masyarakat, bahkan produk jasa layanannya cukup diminati

masyarakat Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Menganalisis pengaruh Debt Ratio(DR) terhadap harga saham pada PT XL

Axiata, Tbk periode 2013-2017

2. Menganalisis pengaruh Quick Ratio(QR) terhadap harga saham pada PT

XL Axiata, Tbk periode 2013-2017

3. menganalisis pengaruh Inventory Turnover(IT) terhadap harga saham pada

PT XL Axiata, Tbk periode 2013-2017

4. Menganalisis pengaruh Return on Equity(ROE) terhadap harga saham pada

PT XL Axiata, Tbk periode 2013-2017
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5. Menganalisis pengaruh Price Earning Ratio(PER) terhadap harga saham

pada PT XL Axiata, Tbk periode 2013-2017

6. Menganalisis pengaruh Debt Ratio (DR), Current Ratio (CR), Inventory

Turnover (IR), Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER)

terhadap harga saham PT XL Axiata, Tbk periode 2013-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis merupakan saran belajar untuk mengetahui sejauh

mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik dan penelitian ini

juga untuk menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai kinerja

keuangan perusahaan.

2. Bagi Manajemen perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen

perusahaan agar lebih memperhatikan kinerja keuangan, karena hal ini

berpengaruh terhadap saham, yang nantinya akan mempengaruhi minat

investor untuk menanamkan modalnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan

menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai

manajemen keuangan terutama yang berkaitan dengan rasio keuangan dan

harga saham.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Saham dan Harga Saham

2.1.1.1 Pengertian Saham

Saham adalah sekuritas yang diperdagangkan dipasar bersifat ekuitas

Indonesia.Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah

tanda bukti kepemilikan modal pada perusahaan yang diperdagangkan

dipasar.Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau

sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.Dengan

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan

perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum

pemegang saham (RUPS).

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas

adalah pemilik perusahaanyang menerbitkan surat berharga tersebut.

Dalam websitenya Bursa Efek Indonesia mengemukakan:

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling
popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan
ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham
merupakan instrumen yang paling banyak dipilih para investor karena
saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.8

8http://www.idx.co.id
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Secara umum saham dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Saham Biasa

Saham biasa (common stock) menyatakan kepemilikan suatu

perusahaan.Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan

suatu perusahaan.Sebagai pemilik. Pemegang saham suatu perusahaan memiliki

hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan antara lain

pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pemegang saham biasanya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva

perusahaan.Apabila perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya,

maka sebagian atau seluruh laba dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk

dividen.

Menurut Gitman (2012) mengemukakan:

The true owners of business firms are the common stockholdersare sometimes
referred to as residual owners because they receive what is left-the residual-
after all other claims 0n the firm’s income assets have been satisfied. (Pemilik
sebenarnya dari perusahaan bisnis adalah pemegang saham.Pemegang
saham kadang-kadang disebut sebagai pemilik residual karena menerima
sisa setelah semua klaim lainnya atas penghasilan aset telah dilunasi
perusahaan).9

2. Saham Preferen

Saham preferen (Preferred Stock) merupakan satu jenis sekuritas yang

berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa.Dipasar modal Indonesia saham

preferen tidak populer.Hanya sedikit saham yang diterbitkan perusahaan.Dari

sedikit yang ada juga, saham preferen jarang diperdagangkan antar investor.Para

pemilik saham preferen ini biasanya memiliki kelebihan atau keuntungan dalam

9Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, Op.Cit.,hal.232
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pembagian dividennya, pembagian deviden kepada pemilik saham preferen lebih

didahulukan sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa.

2.1.1.2 Harga Saham

Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, semakin tinggi harga

saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya.Setiap

perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga sahamnya.

Sartono mengemukakan:

Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di
pasar modal.Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka
harga saham cenderung naik.Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran
maka harga saham cenderung turun.10

Jenis-jenis Harga Saham

Menurut Sawidji Widoatmojo, harga saham dapat dibedakan menjadi tiga

jenis, yaitu:

1. Harga Nominal
Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang
ditetapkan oleh emiten untuk menilai lembar saham yang dikeluarkan.

2. Harga Perdana
Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham
tersebut dicatat dibursa efek.

3. Harga Pasar
Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor
yang lain. Harga ini terjadi setelah setelah saham tersebut dicatat
dibursa.Harga yang setiap hari diumumkan.11

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa harga saham

adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh

pelaku pasar dan terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di

10http://mangihot.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-jenis-jenis-saham-
harga.html?m=1

11http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/pengertian-jenis-dan-harga-saham-
html?m=1
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pasar modal.Dalam pasar modal yang efisien, semua sekuritas diperjualbelikan

pada harga pasarnya dan jika pasar sudah tutup maka harga pasar adalah harga

penutupnya. Pada penelitian ini akan menggunakan harga saham pasar, karena

harga pasar ini yang menjadi harga penutup kesepakatan antara saham yang

diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektifitas dari aktivitas perusahaan

yang telah dilaksanakn pada waktu tertentu. Kinerja merupakan gambaran prestasi

yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek

keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyalur dana, aspek

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktifitas

yang telah dilakukan.Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanakan keuangan secara

baik dan benar.

Menurut Munawir dalam jurnal Veni Purnama Sari menyebutkan

bahwa “Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar
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penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan

berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan”.12

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan

merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang

menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

2.1.2.2Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk

mengetahui kemmpuan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan. Pengukuran

kinerja digunakan perusahaan untuk  melakukan perbaikan diatas kegiatan

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis

terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi

solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran

kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator

masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah

suatu penilaian yang bertujuan untuk membantu manager perusahaan menilai

12Sari,Veni Purnama, Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Retail Dan Wholesale Yang Terdaftar DI BEI: Skripsi: Universitas
PGRI, Yogyakarta, 2017



21

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Hasil

pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas

perencanaan dan pengendalian.

2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan

terhadap manajemennya tentu memiliki tujuan yang bermanfaat bagi

manajemen.Begitu pula penilaian kinerja suatu perusahaan juga memiliki tujuan

yang diperhatikan oleh perusahaan. Penilaian kinerja diperlukan oleh manajemen

untuk  mengetahui bagaimana kualitas manajemen organisasi maupun manajemen

keuangan perusahaan tersebut.

2.1.3 Laporan  Keuangan

setelah data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam

buku besar (ledger), laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi

yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan (user), terutama sebagai dasar

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan

laporan keuangan.Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang

menunjukkan kondisi kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.Adapun jenis
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laporan keuangan yang lazim digunakan adalah Laporan laba-rugi, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi Keuangan.

Menurut Pirmatua Sirait: “Laporan Keuangan (Financial Statement)

adalah informasi kuantitatif keuangan suatu entitas dalam periode tertentu,

dan merupakan hasil proses akuntansi”.13

Hery mengemukakan: “Laporan Keuangan pada dasarnya adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.14

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu

perusahaan pada periode tertentu yang biasanya digunakan untuk melihat kinerja

keuangan dan operasional perusahaan.

Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi

manajemen disamping itu banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan

terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditur,

investor, maupun supplier.

Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus

merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuanga. Hal ini sesuai dengan

fungsi manajer  keuangan yaitu merencanakan, mencari, memanfaatkan dana-dana

perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, tugas seorang

13 Pirmatua Sirait, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama: Ekuilibria, Yogyakarta,
2017, hal.2

14 Hery, Analisis Laporan Keuangan, Integrated and Comprehensive Edition: Grasindo,
Jakarta, 2016, hal. 3
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manajer keuangan adalah mencari dana dari berbagai sumber dan membuat

keputusan tentang sumber dana yang harus dipilih dan seorang manajer keuangan

juga harus mampu mengalokasikan atau menggunakan dana secara tepat dan

benar.

Dalam hal laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap

perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannnya pada suatu

periode tertentu.Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat

diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga

akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan,

dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan

yang dimilikinya.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan

adalah hasil akhir dari proses akuntansi dan laporan yang menunjukkan kondisi

terkini perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.4Jenis-jenis laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang

berkepentingan terhadap perusahaan.Informasi yang ada dalam laporan keuangan

ini dapat lagsung digunakan pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis lebih

lanjut misalnya dengan rasio-rasio keuangan.

Informasi tetntang posisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat pada

neraca sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan dapat dilihat pada laporan

laba rugi. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan posisi keuangan maupun



24

kinerja perusahaan perlu diketahui terlebih dahulu isi atau kandugan informasi apa

saja yang ada pada kedua jenis laporan keuangan tersebut.

Isi atau kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan

tersebut akan disusun berdasarkan kriteria tertentu sehingga membentuk

kelompok-kelompok. Setiap kelompok ini disebut dengan unsur-unsur laporan

keuangan.

Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti:

2.1.4.1. Laporan Neraca

Neraca atau sering juga disebut dengan posisi keuangan dapat

menunjukkan gambaran yang baik atas kesehatan usaha dalam periode tertentu,

karena neraca itu merupakan pernyataan tentang asset, kewajiban, serta ekuitas

suatu perusahaan.

Dalam bukunya, Hery mengemukakan :

“Dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas
pemegang saham, neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi
tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta
menghitung tingkat pengembalian aktivaatas laba bersih.15

Neraca itu sendiri memuat tiga bagian pokok yakni:

1. Aktiva (Assets)

Aktiva adalah bentuk dari penanaman modal perusahaan.Bentuknya dapat

berupa harta kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.

15Hery, Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2009,  Hal.
187
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2. Hutang (Liabilities)

Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk membayar

sejumlah uang atau menyerahkan barang dan jasa pada tanggal tertentu. Hutang

biasanya terdiri dari :

3. Modal (Equity)

Modal merupakan dana yang bersumber dari pemilik perusahaan. Modal

terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Menurut Hery, “Ekuitas adalah

kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas,yang masih tersisa

setelah dikurangi dengan kewajibannya”.16

2.1.4.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba/rugi sangat penting untuk melihat pendapatan bersih suatu

perusahaan.Laporan laba/rugi menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban

perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.

Menurut I Made Sudana: Laporan laba rugi adalah laporan keuangan

yang memperlihatkan penghasilan, biaya dan pendapatan bersih dari suatu

perusahaan selama satu periode waktu.17

Unsur-unsur penting dari laporan laba rugi terdiri dari:

1. Pendapatan Operasional (operating income)

Pendapatan pada perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan

industri adalah hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli,

pelanggan, penyewa dan pemakai jasa lainnya.

16Ibid, hal. 192
17 I Made Sudana, Teori dan praktek manajemen keuangan, Edisi 2: Erlangga, Jakarta,

2015, hal. 19
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2. Harga Pokok Penjualan (cost of goods sold)

Bagi perusahaan dagang harga pokok penjualan adalah harga poko barang

dagangan yang dibeli kemudian berhasil dijual selama periode akuntansi.

Bagi perusahaan Industri harga pokok penjualan meliputi biaya-biaya

bahan baku, tenaga kerja dan biaya pabrik tidak langsung yang

dikeluarkan selam proses pembuatan barang. Sedangkan biaya pokok

perusahaan jasa terdiri dari biaya-biaya bahan atau supplies, tenaga kerja

dan unsur lain untuk menyediakan jasa atau layanan.

3. Biaya Usaha (Operating Expense)

Biaya usaha timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang

dan jasa atau penyelenggara fungsi administrasi dan umum dari

perusahaan yang bersangkutan.Biaya usaha dipisahkan menjadi dua bagian

yaitu bagian penjualan dan biaya umum dan administrasi.

4. Penghasilan dan Biaya Non Operasional (Income and Non-operational

costs)

Penghasilan-penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan

yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokokperusahaan. Penghasilan

lain misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan deviden,

penghasilan komisi dan lain-lain. Biaya lain-lain misalnya biaya bunga,

biaya sewa dan lain-lain.

5. Pos-pos insidentil (Extraordinary Items)

Transaksi yang jarang dilakukan atau transaksi yang bersifat insidentil.

Misalnya laba rugi dari penjualan surat-surat berharga atau aktiva
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lainselain barang dagangan, koreksi atas laba yang diperoleh periode

sebelumnya, pajak atas laba insidentil.

2.1.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan

jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini.Kemudian laporan ini juga

menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.Laporan ini

dipersiapkan setelah laporan laba rugi.Pencapaian laba bersih atau rugi bersih

periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas, bisa dibedakan terhadap perusahaan pribadi

atau perseroan terbatas. Pada perusahaan pribadi besarnya modal yang baru

bergantung dari jumlah jumlah retained earning yang diperoleh. Laba tahun

berjalan sebelum menjadi retairned earning biasanya dikurangi dengan besarnya

prive atau pengambilan prive.Pada perusahaan yang badan hukum berbentuk

perseroan terbatas, besarnya laba berjalan dikurangi dengan dividen terlebih

dahulu.Sisa laba selanjutnya adalah sebagai penambah modal perusahaan.

Wirawan dan Diaz Priantara mengemukakan:

Penyajian Laporan perubahan ekuitas harus dapat menunjukkan:
1. Total laba rugi selama komprehensif selama periode pelaporan yang

menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk dan  kepentingan non pengendali.

2. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau
penyajian kembali retrospektif sesuai SAK 25 Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada
awal dan akhir periode

4. Jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama
periode dan nilai dividen per saham.18

18Wirawan B. Ilyas dan Diaz Priantara, Akuntansi Perpajakan, Edisi Pertama: Mitra
Wacana Media, Jakarta, 2015, hal. 12
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Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (corporation) juga

disajikan laporan laba ditahan (statement of retained earning).Laba ditahan adalah

bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan.Laba yang diperoleh

perusahaan tidak semuanya dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang

saham dalam bentuk dividen. Akan tetapi, dari laba tersebut sebagian besar akan

ditanamkan kembali dalam perusahaan untuk pengembangan bisnis.

Penyajian laporan perubahan ekuitas biasanya dilakukan dalam tiga

periode saldo.Dengan susunan demikian dimaksudkan agar pembaca laporan

keuangan dapat mengetahui pergerakan atau perubahan modal yang terjadi.

2.1.4.4 Laporan Arus Kas

Menurut I Made Sudana: “Laporan arus kas adalah laporan keuangan

yang memperlihatkan penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu

perusahaan selama satu periode waktu”.19

Menurut Pirmatua Sirait: “Laporan arus kas adalah laporan yang

menyajikan informasi perubahan historis atas kas atau setara kas entitas

dalam satu periode akuntansi”.20

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan aktivitas transaksi

penambahan atau pengurangan kas dan setara kas selama periode tertentu.

Manfaat arus kas yaitu pertama, sebagai indikator jumlah arus kas dimasa

yang akan datang dan menilai kecermatan taksiran arus kas yang telah dibuat

19 I Made Sudana, Teori dan praktek manajemen keuangan, Edisi 2: Erlangga, Jakarta,
2015, hal 20

20 Pirmatua Sirait, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama: Ekuilibria, Yogyakarta,
2017, hal. 16
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sebelumnya. Kedua, laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus

kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.Ketiga, laporan arus kas

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam

mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dan sturuktur keuangan

perusahaan termasuk likuiditas dan solvabilitas.

Jadongan Sijabat mengemukakan: Tujuan utama laporan arus kas

adalah menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas

entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.21

Sumber dan penggunaan kas berasal dari aktivitas operasi, aktivitas

investasi, dan aktivitas pendanaan.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Arus kas dari aktivtas operasional berisi informasi mengenai aliran kas

masuk dan keluar yang berhubungan dengan aktivitas operasional

perusahaan.Pirmatua Sirait mengemukakan:

Untuk menyajikan laporan arus kas dari kegiatan operasional dapat

digunakan dua metode, yaitu:

a. Metode Langsung (direct method)

Dalam metode langsung pelaporan arus kas dilakukan dengan  cara

melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari

21 Jadongan Sijabat. Akuntansi Keuangan Menengah 1 Berbasis PSAK, Universitas
HKBP Nommensen, 2016, hal. 74
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aktivitas operasional secara lengkap tanpa melihat laporan laba-rugi, dan baru

dilanjutkan dengan aktivitas investasi dan keuangan.

b. Metode Tidak Langsung (indirect method)

Dalam metode tidak langsung penyajian laporan arus kas dimulai dari laba-

rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi

perubahan dalam pos-pos yang mempengaruhi kegiatan operasional seperti

penyusutan, naik turunnya pos aktiva lancar dan utang lancar.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi memuat informasi mengenai aliran kas

masuk atau keluar yang berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan

oleh perusahaan. Contoh aliran kas masuk adalah kas yang diterima dari

pembayaran pokok cicilan oleh perusahaan lain, kas yang diterima dari hasil

penjualan aktiva tetap perusahaan, kas yang diterima dari hasil penjualan

instrument sekuritas perusahaan lain.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menyajikan informasi aliran kas masuk

atau keluar yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan.Aliran kas masuk

misalnya kas yang diterima dari hasil penerbitan obligasi/promes dan bentuk

utang berjangka lainnya, kas yang diterima dari hasil penjualan saham

perusahaan sendiri.

Laporan arus kas dianggap lebih informatif dari pada laporan perubahan

posisi keuangan karena dapat memberikan informasi tentang arus kas historis
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suatu perusahaan sehingga dapat diketahui arus kas masuk dan keluar pada masa

lalu.

2.1.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan

dengan laporam keuangan yang disajikan.Laporan ini memberikan informasi

tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga

menjadi jelas sebab penyebabnya.Tujuannya adalah agar pengguna laporan

keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

2.1.5 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan laporan keuangan yang

hendak dicapai dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan.

Tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak

yang berkepentingan terhadap perusahaan.Yang pasti adalah laporan keuangan

mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan

yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Kasmir mengemukakan:

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi
keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode
terntentu.
Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan
yaitu:
1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang

dimiliki perusahaan pada saat ini,
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal

yang dimiliki perusahaan pada saat ini,
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang

diperoleh pada suatu periode tertentu,
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4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu,

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi
terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan,

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam
suatu periode,

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan,
8. Informasi keuangan lainnya.

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan
dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.22

Jadi dengan ini penulis menyimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan

adalah memberikan informasi tentang kondisi atau posisi keuangan perusahaan

yang bermanfaat bagi para pemakai yang digunakan dalam proses pengambilan

keputusan dimasa yang akan datang maupun menjadi dasar bagi perusahaan untuk

mengetahui apa saja yang harus dilakukan perusahaan.

2.1.6 Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan

Secara umum, pihak pihak yang memerlukan atau yang berkepentingan

terhadap laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pihak intern

dan pihak ekstern. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut.

Pemilik perusahaan berkepentingan untuk melihat kondisi dan posisi

keuntungan perusahaan saat ini, melihat perkembangan dan kemajuan

perusahaan dalam suatu periode, menilai kinerja manajemen atas target yang

telah ditetapkan.

22 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Revisi: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
2012, hal. 10
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2. Manajemen

Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin

kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Bagi manajemen laporan

keuangan mempunyai nilai penting misalnya, dengan laporan keuangan yang

dibuat manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam

suatu periode, manajemen juga akan melihat kemampuan mereka dalam

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan selama ini.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Kepentingan

pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal

memberi pinjaman. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dlam

menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan.

Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam

hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang

dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui departemen keuangan

mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan  melaporkan

keuangan perusahaan secara periodic. Arti penting laporan keuangan bagi

pemerintah yaitu, untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan

seluruh keuangan perusahaan terhadap Negara dari hasil laporan keuangan

yang dilaporkan.
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5. Investor

Investor adalah pihak yang menanamkan dana disuatu perusahaan. Bagi

investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum

memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal

secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan

yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan

melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang

dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta

perkembangan nilai saham kedepan. Setelah itu, barulah investor dapat

mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut akan

menggunakan informasi dari laporan keuangan dalam rangka membantu

proses pengambilan keputusan ekonomi mereka.

2.1.7 Laporan Keuangan sebagai Informasi dalam menilai Kinerja

Perusahaan.

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu

informasi yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan

sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan

sulit, karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas

dari kegiatan perusahaan. Laba merupakan salah satu indikator kinera suatu

perusahaan.Penyajian informasi laba merupakan fokus kinerja perusahaan yang
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penting. Para investor dan manajer akan melihat kinerja perusahaan berdasarkan

kinerja keuangan dan operasional dari perusahaan.

Kinerja operasional perusahaan merupakan kinerja yang diperoleh

perusahaan dengan menggunakan modal tetap perusahaan tanpa adanya

hutang.Hal ini ditunjukkan melalui besar kecilnya laba operasional bersih setelah

pajak yang diperoleh perusahaan.Sedangkan kinerja keuangan perusahaan

merupakan kinerja yang diperoleh dari kinerja perusahaan dengan menggunakan

hutang.

Oleh Karena itu, penggunaan hutang diharapkan dapat meningkatkan

kinerja perusahaan.Jika hutang yang digunakan dapat meningkatkan kinerja

perusahaan, maka penggunaan hutang memberikan manfaat bagi perusahaan.

Penggunaan laporan keuangan sebagai aspek penilaian kinerja didasarkan

atas informasi akuntansi, yang mencerminkan nilai sumber daya yang diperoleh

perusahaan dari bisnisnya dan juga yang dikorbankan oleh para manajer untuk

menjalankan aktivitas bisnis perusahaan.

2.1.8Analisis Rasio Keuangan

2.1.8.1 Pengertian Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering dilakukan

untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan dengan alat

analisis keuangan lainnya.Menurut Hery: Rasio Keuangan merupakan suatu
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perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi

sebagai alat ukur dan menilai kondisi keuangan dan kinerja keuangan.23

Menurut James C Van Horne dalam buku kasmir: pengertian rasio

keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi

dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.24

2.1.8.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Manfaat analisis rasio keuangan sangat penting.Rasio keuangan dapat

digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya.

Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun

dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat

kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan.

2.1.8.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan

rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. I Made

Sudana  ada 5 jenis rasio keuangan, yaitu:

1. Leverage Ratio
Rasio ini mengukur berapa besar berapa besar penggunaan utang
dalam  pembelanjaan perusahaan. Besar kecilnya leverage ratio dapat
diukur dengan cara:
1. Debt ratio
2. Times interest earned ratio
3. Cash coverage ratio
4. Long term debt to equity ratio

2. Liquidity Ratio

23Hery, Analisis Laporan Keuangan, Integrated and Comprehensive Edition:
Grasindo, Jakarta, 2016, hal. 138

24Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisis Revisi: Rajagrafindo Persada Persada,
Jakarta, 2012 hal. 104
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Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangan jangka pendek. Besar kecilnya liquidity ratio dapat
diukur dengan cara:
1. Current ratio
2. Quick ratio atau acid test ratio
3. Cash ratio

3. Activity Ratio
Rasio ini mengukur efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola
aktiva yang dimiliki perusahaan. Besar kecilnya activity ratio dapat
diukur dengan cara sebagai berikut.

1. Inventory turnover
2. Average days in inventory
3. Receivable turnover
4. Days sales outstanding (DSO)
5. Fixed assets turnover
6. Total assest turnover.

4. Profitability Ratio
Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dengan mmenggunakan sumber-sumber yang
dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.
Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas,
yaitu:

1. Return on Assets (ROA)
2. Return on Equity (ROE)
3. Profit Margin Ratio

a. Net profit margin (NPM)
b. Operating profit margin (OPM)
c. Gross profit margin (GPM)

5. Market Value Ratio
Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah
diperdagangkan dipasar modal (go public). Terdapat beberapa macam
rasio yang berhubungan dengan penilaian saham perusahaan yang telah
go public, yaitu:

1. Price Earning Ratio (PER)
2. Dividen Yield
3. Dividen payout ratio (DPR)
4. Market to book ratio (M/B).25

1. Leverage Ratio

Leverage ratio disebut juga dengan rasio solvabilitas. Menurut kasmir:

“Rasio Solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan

25 I Made Sudana, Teori dan Praktek Manajemen Keuangan, Edisi 2: Erlangga,
Jakarta, 2015, hal. 23
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hutang”.26Artinya berapa besar beban hutang ditanggung perusahaan

dibandingkan dengan aktivanya.Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan

dibubarkan (likuidasi).

Ratio solvabilitas dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Rasio Hutang (debt ratio)

Debt to asset ratio merupakan ratio hutang yang digunakan untuk

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan

kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau

seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan

aktiva. Salah satu rumus yang dikemukakan oleh Pirmatua untuk

menghitung debt to assest ratio adalah:

= Total kewajibanTotal aktiva
Debt Ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar ratio ini menunjukkan porsi

penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar,

yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya.

2. Ratio Liquidity

Ratio liquidity disebut juga dengan rasio likuiditas.

Kasmir mengemukakan:

26 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Revisi: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
2012, hal. 151
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Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih,
perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut terutama utang yang
sudah jatuh tempo.27

Rasio likuiditas dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi

persediaan dengan kewajiban lancar. Rumus yang dikemukakan oleh

Pirmatua yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai

berikut:

= Aset Lancar − PersediaanKewajiban Lancar
Rasio lancar ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan memenuhi

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan,

karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir

menjadi uang kas.Oleh karena itu rasio lancar memberikan ukuran

yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek perusahaan.

3. Activity Ratio

Rasio ini disebut juga dengan rasio aktivitas. Dari hasil pengukuran rasio

ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen sesungguhnya

dalanm mengelola segala aktifitas perusahaan.

Kasmir mengemukakan:

27Ibid, hal. 129
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Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan,
sediaan, penagihan piutang dan lainnya) atau rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.28

Rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana manajemen dapat

mengumpulkan penjualan yang cukup atas aktiva perusahaan yang

digunakan.Dalam menganalisis aktivitas persediaan terdapat beberapa

masalah yang perlu diketahui.Pertama penjualan dilakukan menurut harga

pasar, sedangkan investasi dalam persediaan dicatat menurut harga

pokok.Kedua, penjualan terjadi selama periode (tahun atau sebagainya),

sedangkan persediaan menunjukkan posisi pada suatu tanggal

tertentu.Penggunaan persediaan rata-rata awal dan akhir periode dalam

menganalisa aktivitas perusahaan akan lebih baik. Besar kecilnya rasio

aktivitas dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

a. Perputaran persediaan (Inventory Turnover)

Rasio ini merupakan perbandingan antara harga pokok penjualan dengan

rata-rata persediaan.Menurut wikipedia rumus yang digunakan adalah :

= Harga Pokok PersediaanPersediaan Awal + Persediaan Akhir/2
Inventory turnover mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan

penjualan.Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif dan efisisen

pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk

menghasilkan penjualan, dan sebaliknya.

4. Profitability Ratio

28 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Revisi: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
2012, hal. 172
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Profitability ratio sering juga disebut dengan rasio profitabilitas.

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

ataupun mengkonversikan penjualan menjadi keuntungan dn menjadi arus

kas masuk.  Menurut Kasmir: “Rasio profitabilitas merupakan ratio

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan

atau laba suatu periode tertentu”.29Salah satu cara untuk mengukur

besar kecilnya profitabilitas adalah:

a. Return on Equity (ROE)

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi

pemegang saham. Menurut I Made Sudana, rumus yang digunakan

adalah

= Earning After TaxTotal Equity
Rasio ini penting bagi pemegang saham, untuk mengetahui efektifitas

dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak

manajemen perusahaan.

5. Market Value Ratio

Market value ratio disebut juga dengan rasio nilai pasar.rasio nilai pasar

biasanya berlaku untuk menganalisis perusahaan yang sudah go public,

walaupun tidak dimuat dalam laporan keuangan.

Farah Margaretha mengemukakan:

Rasio nilai pasar merupakan rasio yang menghubungkan harga
saham perusahaan dengan labanya dan dengan nilai buku
perusahaan.Rasio ini memberikan indikasi kepada manajemen

29Ibid, hal. 196
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mengenai pendapat investor tentang prestasi perusahaan dimasa lalu
dan prospeknya dimasa mendatang.30

Salah satu cara untuk mengukur besar kecilnya rasio nilai pasar

menurut Farah Margaretha adalah:

a. Price Earning Ratio (PER)

Rasio ini menunjukkan berapa yang harus dibayar oleh investor untuk

setiap Rp 1 laba periode berjalan.Menurut I Made Sudana rumus yang

digunakan untuk menghitung price earning ratio adalah:

= ℎℎ
Rasio ini mengukur tentang bagaimana investor menilai prospek

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, dan tercermin pada

harga saham yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah

laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin

menunjukkan bahwa investor mempunyai harapan yang baik tentang

perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga untuk

pendapatan persaham tertentu, investor bersedia membayar dengan

harga yang mahal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Metode Kesimpulan
1 Kadek Stia Dependen: Regresi linear - Secara parsial: CR, ROE,

30Farah Margaretha, Manajemen Keuangan untuk Manajemen Nonkeuangan:
Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 27
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Rani, dkk

(2015)

Harga

Saham

Independen:

CR, ROE,

DAR, EPS,

TAT

berganda DAR berpengaruh tidak

signifikan terhadap harga

saham.

- Secara parsial: EPS, TAT

mempengaruhi harga saham

secara positif dan signifikan

2 Inesh Farah

Dita

Dependen:

Harga

Saham

Independen:

EPS, CR,

PER, DER,

NPM

Regresi linear

berganda

- Secara parsial: EPS, CR,

PER berpengaruh terhadap

harga saham.

- Secara parsial: DER, NPM

tidak terbukti adanya

hubungan positif terhadap

harga saham.

3 Fery Dian

Susanti (2016)

Dependen:

Harga

Saham

Independen:

CR, TAT

Regresi linear

berganda

- Secara Parsial: CR tidak

berbengaruh secara

signifikan terhadap harga

saham.

- Secara parsial: TAT

berpengaruh positif secara

signifikan terhadap harga

saham.

- Secara Simultan: CR dan

TAT berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

4 Siti

Nur’aidawati
(2018)

Dependen:

Harga

Saham

Independen:

CR, TATO,

DER, ROA,

Regresi linear

berganda

- Secara parsial: CR dan DER

berbengaruh negative dan

tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham

- Secara parsial: TATO

berpengaruh positif secara

tidak signifikan terhadap

harga saham.

- Secara parsial: ROA

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap harga

saham.

- Secara simultan CR, TATO,

DER, ROA berpengaruh

signifikan terhadap harga

saham

5 Veni Purnama Dependen: Regresi Linier - Secara Parsial: ROE, PER,
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Sari (2017) Harga

Saham

Independen:

ROE, DER,

PER, CR,

DPS

Berganda DPS berpengaruh positif

signifikan terhadap harga

saham.

- Secara Parsial: DER, CR

tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

- Secara Simultan: ROE, PER,

DPS, DER, CR berpengaruh

terhadap harga saham.

6 Ardin Dolok

Saribu (2011)

Dependen:

Harga

saham

Independen:

ROE, ROA,

DER, EPS

Regresi Linier

Berganda

- Secara Parsial: EPS dan TA

berpengaruh terhadap harga

saham.

- Secara Parsial: ROE, ROA,

dan DER tidak berpengaruh

terhadap harga saham.

- Secara Simultan: Semua

variabel independen

berpengaruh terhadap harga

saham.

7 Evan
Andreanto
Wibowo

Dependen:
harga
saham

Independen:
ROA, ROE,
EPS

Regresi linear
berganda

- Secara Parsial: ROA dan
ROE tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap
harga saham.

- Secara Parsial: EPS memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham.

- Secara Simultan: ROA,
ROA, dan EPS memiliki
pengaruh signifikan terhadap
harga saham.

8 Ni Putu Yeni
Astiti

Dependen:
Harga
Saham
Independen:
PER, PBV,
EPS, DPR,
DY

Regresi Linear
berganda

- Secara Parsial: PER dan
PBV tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga
saham.

- Secara Parsial: EPS, DPR,
dan DY berpengaruh
signifikan terhadap harga
saham.

- Secara Simultan: PER, PBV,
EPS, DPR, DY berpengaruh
signifikan terhadap harga
saham.
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2.3 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekspolasi kejadian teori

yang mencerminkan katerkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan

tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis.

Hubungan Debt Ratio (DR) Terhadap Harga Saham

Debt Ratio adalah suatu rasio yang membandigkan rasio permodalan

suatu perusahaan dengan menggunakan modal sendiri dengan pembiayaan yang

berasal dari pinjaman (utang). Pada dasarnya perusahaan yang profitabel selalu

memiliki rasio permodalan yang lebih besar terhadap modal sendiri dibandingkan

dengan rasio permodalan dari hutang, karena income operating yang diperoleh

perusahaan yang menggunakan modal sendiri tentu akan lebih besar daripada

yang sumber pembiayaannya dari hutang karena net profit operating yang

digunakan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman tentu akan lebih besar

pada perusahaan yang menggunakan pembiayaan pada utang sehingga laba yang

diperoleh perusahaan lebih banyak digunakan untuk membiayai bunga dan pokok

pinjaman sehingga akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk

dividen), dan menyebabkan berkurangnya minat investor terhadap saham

perusahaan karena tingkat pengembaliannya semakin kecil. Hal ini berpengaruh

pada daya tarik saham yang ditawarkan di pasar modal.Jika permintaan investor
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terhadap saham perusahaan cukup besar, maka dapat berpengaruh terhadap

peningkatan harga saham.

Hubungan Quick Ratio (QR) Terhadap Harga Saham

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban

jangka pendek tanpa harus menunggu hasil penjualan persediaan yang dimiliki

perusahaan.Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar kemampuan perusahaan

membayar hutang lancarnya. Ketika para investor melihat kemampuan perusahaan

dalam membayar hutang lancarnya sangat baik maka permintaan saham

perusahaan dipasar akan naik karena permintaannya naik.

Hubungan Inventory Turnover (IT) Terhadap Harga Saham

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung: “Rasio ini menunjukkan

berapa kali persediaan dapat berputar dalam setahun”31. Semakin tinggi rasio

ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan untuk menghasilkan penjualan, dalam kata lain,semakin

tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin cepat dana yang tertanam

dalam persediaan berputar kembali menjadi uang kas.  Dengan kecepatan

persediaan menjadi uang kas tentu akan membuat minat investor membeli saham

dipasar modal meningkat, semakin tinggi permintaan saham perusahaan dipasar

modal tentu harga saham perusahaan tersebut akan berpengaruh untuk naik.

31 Arief Sugiono dan Edi Untung, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Revisi: Grasindo,
Jakarta, 2016, hal. 62
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Hubungan Return on Equity (ROE) Terhadap Harga Saham

Return on Equity(ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi Return on Equity(ROE) maka itu

menandakan penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen

perusahaan semakin efisien. Semakin tinggi Return on Equity (ROE) berarti

semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan

keuntungan bagi pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut

dapat menggunakan modal dari pemegang saham secara efektif dan efisien untuk

memperoleh laba. Dengan adanya peningkatan laba bersih maka nilai Return on

Equity (ROE) akan meningkat pula sehingga para investor tertarik untuk membeli

saham tersebut yang akhirnya harga saham tersebut mengalami kenaikan.

Hubungan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham

Price Earning Ratio adalah rasio harga saham perusahaan terhadap laba

per saham suatu perusahaan.Price Earning Ratio dkenal sebagai salah satu

indikator terpenting di pasar modal.Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa

investor mempunyai harapan yang baik tentang perkembangan perusahaan dimasa

yang akan datang. Sehingga untuk pendapatan per saham tertentu, investor

bersedia membayar dengan harga yang mahal.

Hubungan Debt Ratio (DR), Quick Ratio (QR), Inventory Turnover (IT), Return

on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan

perusahaan dan kinerjanya. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh

kinerja keuangan terhadap harga saham, dimana kinerja keuangan dianalisis
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berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah Debt Ratio

(DR), Quick Ratio (QR), Inventory Turnover (IT), Return on Equity (ROE), Price

Earning Ratio (PER). Semakin tinggi ratio keuangan tersebut semakin baik

kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan suatu periode tertentu.Semakin baik

kinerja keuangan maka semakin tertarik investor untuk membeli saham

perusahaan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut  maka dapat dibuat kerangka konseptual

seperti gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

H1

H2

H3

H4

H5

DR

(X1)

PER

(X5)

ROE

(X4)

IT

(X3)
Harga Saham

(Y)

QR

(X2)
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H6

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan

penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris.

Menurut Muri Yusuf: “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu

pernyataan yang belum merupakan suatu tesis; suatu kesimpulan

sementara; suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan

kebenarannya”.32

Menurut Syofian Siregar: “para ahli menafsirkan arti hipotesis

adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variable atau lebih”.33

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Debt Ratio (DR) berpengaruh signifikanpositifterhadap harga saham PT

XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 .

H2 : Quick Ratio (QR) berpengaruh signifikanpositif terhadap harga saham

PT XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

H3 : Inventory Turnover (IT) berpengaruh signifikanpositif terhadap harga

saham PT XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017.

32 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan,
Edisi Pertama: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 130

33 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama: Prenadamedia Group,
Jakarta, 2013, hal. 38
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H4 : Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikanpositif terhadap harga

saham PT XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017.

H5 : Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikanpositif terhadap

harga saham PT XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2013-2017.

H6 : Debt Ratio (DR), Quick Ratio (QR), Inventory Turnover (IT), Return on

Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan positif

terhadap saham PT XL Axiata, Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2013-2017.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal.Hubungan kausal adalah hubungan yang

bersifat sebab akibat.Jadi ada variabel independen (variabel yang membengaruhi) dan dependen

(dipengaruhi). Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang menunjukkan gambaran

tentang pengaruh leverage ratio, liquidity ratio, activity ratio, profitability ratio, market value

ratio yang diukur dengan variabel Debt Ratio (DR), Quick Ratio (QR), Inventory Turnover(IT),

Return on Equity (ROE), Price Rarning Ratio (PER) terhadap harga saham perusahaan PT XL

AXIATA TBK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah variabel Debt Ratio (X1), Quick Ratio (X2), Inventory Turnover(X3),

Return on Equity (X4), Price Rarning Ratio (X5), dan variabel dependen adalah harga saham

(Y).

3.2 Objek Penelitian

Objek yang diteliti yaitu Kinerja Keuangan yang dimiliki oleh PT XL Axiata, Tbk yang

bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham PT XL Axiata, Tbk di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

3.3 Metode Pengumpulan Data
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia periode

tahun 2013-2017 yang diperoleh secara tidak langsung dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI)

www.idx.co.id .

2. Metode studi pustaka

Metode studi pustaka yaitu metode yang digunakan dengan memahami literatur-literatur

yang membuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dan juga pengumpulan data.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang berhubungan

dengan variabel penelitian yaitu:

1. Data mengenai Debt Ratio(DR)

2. Data mengenai Quick Ratio(QR)

3. Data mengenai Inventory Turnover(IT)

4. Data mengenai Return on Equity(ROE)

5. Data mengenai Price Earning Ratio(PER)

3.4 Defenisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian
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Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam penelitian ini

yang menjadi variabel independen (variabel bebas) adalah Debt Ratio (X1), Quick Ratio (X2),

Inventory Turnover (X3), Return on Equity (X4), Price Earning Ratio (X5).

2. Variabel Dependen

Variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

terikat adalah harga saham (Y).

3.4.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang

digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Indikator-

indikator variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Independen

a. Debt Ratio (DR)

Menurut Pasaman dan Rusliaman: “Rasio ini memperlihatkan proporsi antara

kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan seluruh kekayaan yang dimiliki

perusahaan”34.

Salah satu rumus yang dikemukakan oleh Pirmatua untuk menghitung debt to assest

ratio adalah:

34 Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi:Universitas
HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal.107
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= Total kewajibanTotal aktiva
b. Quick Ratio (QR)

Menurut Pasaman dan Rusliaman: “Rasio ini dihitung dengan mengurangkan

persediaan dari aktiva lancar dan membagi sisanya dengan kewajiban

lancar”35.

Rumus yang dikemukakan oleh Pirmatua sirait yang digunakan untuk menghitung

rasio ini adalah sebagai berikut:

= Aset Lancar − PersediaanKewajibanLancar
c. Inventory Turnover (IT)

Menurut Pasaman dan Rusliaman: “rasio ini sering juga disebutkan inventory

utilization ratio. Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan persediaan”36.

Menurut Pirmatua rumus yang digunakan adalah :

= harga pokok penjualanpersediaan
d. Return on Asset (ROE)

Menurut Pasaman dan Rusliaman: “Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas

investasi bagi pemegang saham biasa”37.

Menurut I Made Sudana, rumus yang digunakan adalah

35Ibid. hal. 109
36Ibid. hal. 111
37Ibid. hal. 114
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=
e. Price Earning Ratio (PER)

Menurut Pasaman dan Rusliaman: “ini menunjukkan berapa jumlah rupiah yang

harus dibayar investor untuk tiap satu rupiah laba periode berjalan”38.

PER merupakan metode penilaian saham/sekuritas yang didefinisikan dari harga per

lembar saham dibandingkan (dibagi dengan laba per lembar saham.

Menurut I Made Sudana rumus yang digunakan untuk menghitung price earning

ratio adalah:

= ℎℎ
2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham.Harga saham tidak

dapat dihitung dengan rumus.Harga saham ditentukan oleh si penjual saham dengan

pembeli saham saham.Dimana jika terjadi kesepakatan antar kedua pihak maka disitulah

ditentukan harga saham.Harga saham merupakan harga kesepakatan antardua pihak.

Dalam Bursa Efek Indonesia saham tiap tahunnya akan dicatat dalam laporan keuangan

perusahaan pada tiap tahunnya. Harga saham yang digunakan adalah harga pasar dimana

harga pasar ini yang menjadi harga penutup kesepakatan antara saham yang

diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.5 Metode Analisis Data

38Ibid. hal. 116
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

statistik.Analisis data menggunakan software SPSS 23. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan dalam tahap awal dalam metode pemilihan analisis data.Jika

data normal digunakan uji parametik dan jika data tidak normal digunakan uji nonparametik

atau treatment agar data normal.Tujuan utama uji normalitas adalah untuk mengetahui

apakah data dalam bentuk distribusi normal atau tidak.Metode yang digunakan adalah

metode One Sample Kolmogorov-Smirnov.Unruk mengetahui apakah distribusi residual

terdistribusi normal atau tidak.Residual berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0.05.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolieniritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi

memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya

tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar). Metode yang digunakan adalah dengan

cara melihat nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). Cara mengetahui ada

tidaknya gejala multikolinearitas dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF)

dan tolerans, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10 maka, maka

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi
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Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu

sama yang lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke

observasi lainnya.Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Uji autokorelasi ini dapat dilakukan dengan  menggunakan uji Durbin Watson (DW),

dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin Watson (DW). Dasar

pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Wason

adalah sebagai berikut:

 Apabila nilai Durbin-Watson (DW) terletak antara 0 dan batas bawah atau lower

Bound (DL), berarti autokorelasi positif.

 Apabila nilai DW teletak antara DL dan batas atas atau Upper Bound (DU) berarti

tidak dapat diputuskan apakah terjadi autokorelasi positif atau tidak.

 Apabila nilai DW terletak antara 4-DL dan 4, berarti ada autokorelasi negatif.

 Apabila nilai DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, Berarti tidak diputuskan apakah

terjadi autokorelasi negatif atau tidak.

 Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau Upper Bound (DU) dan 4-DU, maka

koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi baik positif

maupun negatif.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi

melalui variabel independen secara individual.Analisis regresi dapat digunakan untuk

memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan dengan

menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen.
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Dalam penelitian ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Debt

Ratio (DR), Quick Ratio (QR), Inventory Turnover (IT), Return on Asset (ROA), Price Earning

Ratio (PER) terhadap perubahan harga saham.

Persamaan regresi bergandayang dipakai sebagai berikut:

Y=a+b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+e

Dimana:

Y = Harga Saham

a = Konstanta

b1,2,3,4,5 = Koefisien regresi

X1 = DR

X2 = QR

X3 = IT

X4 = ROA

X5 = PER

e = Error (variabel yang tidak teliti)

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisienyang didapat

signifikan. Ada dua jenis koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel

independennya. Pengujian atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat

signifikansi 0,05(α=5%). Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:
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H0 = Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

H1 = Variabel dependen.

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan signifikansi t-hitung dengan t-tabel,

kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika –t table ≤ t hitung maka H0 diterima

2. Jika –t hitung ˂ -t tabel atau t hitung ˃ t tabel maka H0 ditolak

Berdasarkan signifikansi:

1. Jika Signifikansi ˃ 0,05 maka H0 diterima

2. Jika Signifikansi ˂ 0,05 maka H0 ditolak

2. Uji Simultan (Uji-F)

Uji signifikan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel variabel

independen.Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%. Hipotesis yang akan diuji

sebagai berikut:

H0 : Variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

H1 : Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-hitung dengan T-tabel dengan

ketentuan:

1. Jika F-hitung ˂ F-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak untuk α = 5%.

2. Jika F-hitung ˃ F-Tabel, maka diterima dan H1 ditolak untuk α = 5%

3. Koefisien Determinasi R2
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Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Besarnya koefisien determinasi R2 ini

adalah mulai dari 0 sampai dengan 1. Jika R2 = 0 maka hal ini menunjukkan tidak adanya

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, Jika R2 semakin mendekati 1,

menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.


