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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA. KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1   Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Solvabilitas 

2.1.1.1 Pengertian Rasio Solvabilitas 

Pengertian Solvabilitas menurut Irham (2011: 174) merupakan gambaran 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya 

untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat 

waktu. Sedangkan menurut I Made (2011: 21) mengemukakan bahwa rasio 

solvabilitas yaitu mengukur berapa besar perusahaan menggunakan utang dalam 

pembelanjaan perusahaan. Perusahaan yang tidak menggunakan hutang berarti 

menggunakan modal sendiri 100%. Rasio solvabilitas yang akan di bahas dalam 

penilitian ini yaitu Debt To Equity Ratio. 

Debt To Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. Rasio 

ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayi oleh hutang, dimana semakin 

tinggi rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan. 

Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang diterima 

karena kewajibannya untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada 

pembagian dividen (Agus, 2001: 121) 

Semakin besar nilai Debt To Equity Ratio menandakan bahwa strukur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap 
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ekuitas. Semakin tinggi Debt To Equity Ratio (DER) mencerminkan risiko 

perusahaan relatif tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-

saham yang memiliki Debt To Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

Adapun rumus Debt To Equity Ratio adalah: 

 

 DER   
                

                        
  

       (Irham, 2011: 128) 

 

Dalam persoalan Debt To Equity Ratio yang perlu dipahami bahwa, tidak 

ada batasan berapa Debt To Equity Ratio yang aman bagi suatu perusahaan, 

namun untuk konservatif biasanya Debt To Equity Ratio yang lewat 66% atau 2/3 

sudah dianggap beresiko (www.e-samuel.com,2004). 

Rasio ini menunjukan dan menggambarkan komposisi atau struktur modal 

dari perbandingan total hutang dengan total ekuitas (modal) perusahaan yang 

digunakan sebgai sumber pendanaan usaha. Semakin besar DER mendakan 

struktur permodalan lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang terhadap ekuitas 

sehingga mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi. Pada penilitian ini 

pendekatan Debt To Equity Ratio digunakan sebagai variable independen yang 

merupakan salah satu faktor fundamental yang mengukur hutang terhadap modal 

sendiri. 

 

 

 

http://www.e-samuel.com,2004/
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2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2008 : 153) ada 8 tujuan perusahaan dengan 

menggunakan rasio solvabilitas : 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban terhadap pihak 

lainnya (kreditor). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalm memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Tujuan lainnya. 

 

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir(2008 : 154) terdapat 8 

manfaat, yaitu : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya. 
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2. Untuk menganilisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

5. Untuk menganalisis seberapa utang perusahaan berpangaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

8. Manfaat lainnya. 

 

2.1.1.3 Jenis Rasio Solvabilitas 

Biasanya pengguna rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan 

tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara 

keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. 

Penggunaan rasio secara keseluruhan, artinya seluruh jenis rasio yang dimiliki 

perusahaan, sedangkan sebagian artinya perusahaan hanya menggunakan 

beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui. 
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Kasmir (2008) jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain: 

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa 

besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengeloaan aktiva. 

2. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio 

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur 

berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan 

hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

4. Times Interest Earned Ratio 

Times Interest Earned Ratio rasio ini menunjukan besarnya jaminan 

keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. 

5. Long Term Debt to Non Current Asset 

Rasio ini menunjukan perbandingan antara hutang jangka panjang aktiva 

selain aktiva lancar. Rasio ini biasa digunakan untuk menilai solvabilitas 

perusahaan dengan standar rata-rata dipergunakan sebesar 50% atau 1:2. 
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6. Tengible Assets Debt Coverage (TADC) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara  akiva tetap 

berwujud dengan hutang jangka panjang, artinya rasio ini menunjukan 

setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang 

jangka panjangnya. 

Rasio ini juga menunjukan kemampuan perusahaan untuk mencari 

pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi 

rasio ini semakin besar jaminan yang ada dan kreditor jangka panjang 

semakin aman atau terjamin dan semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya 100% atau 1 : 1 yang mana 

bahwa Rp 1 hutang jangka panjang dijamin oleh Rp 1 aktiva tetap yang 

ada. 

7. Current Liabilities to Net Worth 

Rasio ini menunjukan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih 

ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Jadi rasio ini merupakan rasio 

antara hutang lancar dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang 

dijadikan jaminan hutang lancar. Semakin kecil rasio ini semakin baik 

sebab modal sendiri yang ada diperusahaan semakin besar untuk 

menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Batas yang paling 

rendah dari rasio ini adalah 100% atau 1 : 1. 
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2.1.2 Rentabilitas 

2.1.2.1 Pengertian dan Jenis Rentabilitas 

Tingkat rentabilitas suatu bank digunakan untuk mengukur dan melihat 

keberhasilan, kemampuan serta kinerja suatu bank dalam menggunakan aktivanya 

secara produktif. 

Munawir (2012:33) mendifinisikan rentabilitas sebagai berikut : 

“Rentabilitas adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri 

dan modal asing dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan 

dalam presentase”. 

Menurut Bambang Riyanto (2011:35), yang dimaksud dengan rentabilitas 

adalah : 

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modalyang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata 

lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tersebut”. 

 

Menurut Padji Aliminsyah (2012:278), Rentabilitas adalah : 

“Rentabiltas (Rentability) : kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan jumlah modal yang 

digunakan, dinyatakan dalam presentase”. 

 

Sedangkan menurut Martono (2012:89), Rentabilitas adalah : 

“Kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efesiensi usaha yang 

dicapai. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menunjukan 

rentabilitasnya terus meningkat”. 
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Dari pengertian-pengertian tersebut yang jadi permasalahan dalam 

rentabilitas adalah seberapa besar kontribusi aktiva atau modal untuk 

menghasilkan laba tersebut dalam satu periode tersebut. 

Menurut Munawir (2012:33) terdapat dua macam rentabilitas, yaitu : 

1. Rentabilitas ekonomsis, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan seluruh 

modal yang digunakan (modal sendiri dan modal asing). 

2. Rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, yaitu perbandingan antara 

laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri 

yang dimasukan oleh pemilik. 

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan rentabilitas digunakan untuk 

mengukur efisiensi dari penggunaan modal dalam suatu perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba yang diperoleh. 

2.1.2.2 Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian laba 

suatu bank dalam satu periode oprasi serta digunakan pula sebagai indikator 

seberapa besar tingkat efektifitas manajemen dalam kegiatan oprasionalnya. 

Yang dimaksud ratio rentabilitas menurut Agnes Sawir (2012:44), yaitu : 

“Ratio bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu , juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajamen dalam menjalankan oprasional perusahaannya”. 
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Adapun rasio rentabilitas menurut Kasmir (2013:44), yaitu : 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2011:120), analisis rasio rentabilitas 

antara lain sebagai berikut : 

1. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Return on assets  
           

            
        

2. Return on Equity 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebgai berikut: 

Return on Equity   
           

             
        

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank, baik pemegang 

saham sendiri maupun pemegang saham baru. 

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba 

bersih yang dikaitkan dengan pengelolaan modal yang dilakukan oleh bank. 

Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang 
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bersangkutan. Selnajutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan 

harga saham bank. 

Pengaruh ROA terhadap ROE pada berbagai penggunaan modal asing/hutang 

secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa semakin tinggi ROA (dengan tingkat 

bunga tetap) maupun pengguna modal asing yang lebih besar akan 

mengakibatkan kenaikan rentabilitas. Sebaliknya, dalam situasi ekonomi yang 

memburuk, dimana ROA pada umumnya menurun, bank yang membiayai 

aktivitasnya dengan jumlah hutang yang lebih besar akan mengalami 

penurunan ROE yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank lain yang 

menggunakan jumlah hutang lebih kecil. 

3. Rasio Biaya (Beban) Oprasional 

Rasio biaya oprasional adalah perbandingan antara biaya oprasional dan 

pendapatan oprasional. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 

Rasio Biaya (Beban) Oprasional   
      (     )          

                     
        

Rasio biaya oprasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan oprasionalnya. Mengingat 

kegiatan utama bank pada prinsip nya adalah bertindak sebagai perantara, 

yaitu menghimpun dana penyaluran, maka biaya dan pendapatan oprasional 

bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. 
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4. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima 

dari kegiatan oprasionalnya. Ratio ini dapat di rumusukan sebagai berikut : 

Net Profit Margin  
           

                     
        

Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio sebelumnya, rasio NPM pun 

mengacu pada pendapatan oprasional bank yang terutama berasal dari 

kegiatan pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai risiko, 

seperti risiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (negative 

spread) dan lain-lain. 

Sedangkan dalam penelitian yang sekarang penulis lakukan untuk 

indikator rentabilitas menggunakan ratio Return on Assets. Dengan rumus : 

Return on Assets   
           

            
        

Dengan menggunakan rasio ini, digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang di 

capai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asset.  

Di karenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang 

dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 

2011 : 199). 
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Berikut ketentuan tingkat ROA dari Bank Indonesia yang terangkum 

dalam tabel : 

Tabel 2.1 

Tingkat Return on Assets 

Tingkat Peringkat 

Diatas 1,22% Sehat 

0,99% - 1,22% Cukup Sehat 

0,77% - 0,99% Kurang Sehat 

Dibawah 0,77% Tidak Sehat 

Sumber : http://www.bi.co.id 

Bank Indonesia mengisyaratkan tingkat ROA yang baik diatas 1,22% per tahun. 

 

Menurut Munawir (2011:91-92), berpendapat bahwa : 

Manfaat dari penggunaan ratio Return on Assets (ROA) yaitu : 

a. Jika perusahaan telah menjalankan praktek akuntansi dengan baik 

maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal 

yang menyeluruh, yang sensitive terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. 

b. Dapat diperbandingkan dengan ratio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu 

langkah  dalam perencanaan strategi. 

c. Analisis ROA dapat juga digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap devisinya dan 
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pemanfaatan akuntansi divisinya. ROA akan mendorong divisi untuk 

menggunakan dalam memperoleh aktiva yang diperkirakan dapat 

meningkatkan ROA tersebut. 

 

2.1.2.3 Faktor-faktor Rentabilitas  

 Dalam usahanya untuk meningkatkan rentabilitas setiap bank selalu 

dihadapkan pada berbagai factor yang dapat mempengaruhinya. 

Menurut Dahlan Siamat (2013:91) terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi rentabilitas, yaitu : 

1. Faktor intern, yaitu suatu faktor yang datang dari dalam yang mempengaruhi 

lanjunya usaha bank seperti : 

a. Filosofi dan gaya manajemen; 

b. Strategi segmentasi pasar; dan jaringan kantor. 

2. Faktor ekstern, yaitu faktor dari luar dimana bank dihadapkan pada 

penanganan yang serius dalam beberapa hal, diantaranya : 

a. Masalah persaingan yang semakin ketat antar bank; 

b. Kebijakan moneter; 

c. Fluktuasi nilai tukar mata uang; dan 

d. Tingkat inflasi. 

 

2.1.3 Saham 

Dalam bursa efek ( stock exchange) efek yang paling banyak diminati oleh 

investor adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukan 
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kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas 

dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang 

sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak 

klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi, jika terjadi likuidasi. 

 

2.1.3.1 Harga Saham 

Dalam pasar modal yang efisien semua sekuritas diperjual berlikan pada 

harga pasar. Harga pasar saham adalah harga yang ditentukan investor melalui 

pertemuan permintaan dan penawaran. Pertemuan ini dapat terjadi karena para 

investor sepakat terhadap harga satuan saham. Karena saham-saham itu 

diperdagangkan di pasar modal, maka dibutuhkan suatu sistem penilaian sebagai 

tolak ukur baik buruknya saham tersebut dengan pasar saham 

 

Sedangkan menurut Rusdin(2008:66),  :  

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan- penawaran atau 

kekuatan tawar- menawar. Makin banyak orang yaang ingin membeli, 

maka harga saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, makin 

banyak orang untuk menjual saham, maka saham tersebut akan bergerak 

turun.“ 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham mengalami 

perubahan naik atau turun dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tergantung  

pada kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penawaran akan saham tinggi, 

maka harga saham tersebut akan naik dan jika penawaran saham rendah maka 

harga saham akan turun. 
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2.1.3.2 Perubahan Harga Saham 

Begitu seringnya kita mendengar dan membaca tentang indeks harga 

saham, maka perlulah kita juga mengetahui apa sebenarnya yang disebut dengan 

indeks harga saham. Secara sederhana yang di sebut dengan indeks harga adalah 

suatu angka yang digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dibandingkan 

dengan suatu peristiwa lainnya. Angka indeks atau sering disebut dengan indeks 

saja, pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama 

dalam dua waktu yang berbeda ( J. Supranto, Statistik, Jakarta:Penerbit Erlangga, 

1994). Indeks harga saham adalah indikator perdagangan saham, yang disusun 

dengan satu formula tertentu yang berlangsung di bursa efek.  

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) kita mengenal beberapa indeks harga 

saham. Indeks yang berisi totalitas saham yang tercatat di bursa disebut dengan 

IHSG. Selain itu ada indeks LQ 45 yang berisi 45 jenis saham. Setiap periode 

tertentu 45 jenis saham itu akan dievaluasi sehingga komposisinya mengalami 

perubahan. Ada yang keluar dan ada yang baru masuk.Ada juga indeks sektoral, 

seperti Indeks Keuangan, Indeks Properti dan sebagainya. Indeks Syariah atau JII 

(Jakarta Islamic Index), terdiri dari 30 jenis saham yang bisnisnya sesuai dengan 

Syariat Islam. Indeks lainnya adalah Indeks Papan Utama dan Indeks Papan 

Pengembangan, berisi saham yang tercatat di BEI sesuai kelompok papan utama 

dan papan pengembangan. Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya 
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pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar 

sedang aktif atau lesu. 

Seperti sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, untuk menghitung 

saham kita memerlukan waktu dasar dan waktu yang berlaku. Harga dasar sering 

disebut Ho dan harga yang berlaku sering disebut dengan Ht. Harga dasar 

ditetapkan sebesar 100%. Secara sederhana rumus untuk menghitung indeks harga 

saham adalah berikut ini. 

IHS  
  

  
        

IHS     = Indeks harga saham 

Ht = Harga pada waktu yang berlaku 

Ho = Harga pada waktu dasar 

Pergerakan nilai indeks akan menunjukan prubahan situasi pasar yang terjadi. 

2.1.3.4 Jenis – Jenis Saham 

Dalam kehidupan sehari-hari saham biasa (common stock) merupakan 

saham yang paling dikenal, akan tetapi  ada juga jenis saham lainnya. Beberapa 

sudut pandang jenis-jenis saham (Darmadji dan Fakhruddin 2001: 5): 

1) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim : 

a) Saham biasa (common stock) 

(1) mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang 

dimiliki perusahaan  
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(2) pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika 

perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh 

pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut  

b) Saham preferen ( Preferred stock) 

(1) 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 

yang dikehendaki investor 

(2) Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan 

diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis diatas lembaran 

saham tersebut, dan membayar deviden. 

c) Ditinjau dari cara peralihannya : 

1. Saham atas unjuk (Bearer stocks) 

(1) Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor  

lainnya.  

Secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah 

diakui sebagai pemiliknya, dan berhak untuk hadir dalam RUPS. 

2. Saham atas nama (Registered Stocks) 

(1) Merupakan sham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, 

dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

2) Ditinjau dari kinerja perdagangan : 

1) Blue – Chip Stocks 
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a) Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, 

sebagai leader di industry sejenis, memiliki pendapatan yang stabil 

dan konsisten dalam membayar dividen. 

2) Income Stocks 

a) Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lenih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya 

b) Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang 

lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. 

c) Emiten ini tidak suka menekan laba dan mementingkan potensi. 

3) Growth Stocks 

(a) (Well -Know) 

Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai 

reputasi tinggi. 

(b) ( Lesser - Known) 

(1) Umumnya saham ini berasal dari daerah kurang popular di 

kalangan emiten. 

4) Speculative Stocks 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 
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5) Counter Cyclical Stocks 

a) Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. 

b) Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana 

emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari 

kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada 

masa resesi. 

6) Junk Stock 

Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak memiliki manajemen 

yang baik dan seringkali mengalami kerugian. Perusahaan seperti ini 

memiliki uang yang banyak dan tidak memiliki produk yang berprospek 

cerah. Kalaupun pernah membagikan dividen jumlahnya kecil dan 

seringkali dilakukan karena dipaksa akibat adanya peraturan. 

 

2.1.3.4 Manfaat dan Risiko Kepemilikan Saham 

Ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham, yaitu : 

1) Dividend 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

yang mengeluarkan saham atas laba yang di hasilkan perusahaan. Dividen yang 

dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai (cash dividen), artinya kepada 

setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah ruiah 
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tertentu untuk setiap saham. atau dapat pula berupa dividen saham (stock 

dividend) yang berarti kepada setiap pemegang saham yang dimiliki seorang 

pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. 

2) Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

Gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. 

Saham sebagai instrument investasi memiliki resiko yaitu : 

a. Capital Loss 

Capital Loss merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu 

kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. 

b. Risiko Likuiditas 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh 

pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak 

klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh 

kewajiban perusahaan dapat dilunasi (hasil penjualan kekayaan 

perusahaan). Apabila masih terdapat sisa dari penjualan kekayaan 

perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proposional 

kepada seluruh pemegang saham. namun apabila tidak terdapat sisa dari 

kekayaan perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak akan 

memperoleh hasil dari likuiditas itu. Kondisi ini merupakan risiko 

terberat dari pemegang saham. oleh karena itu, seorang pemegang 
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saham dituntut secara terus menerus mengikuti perkembangan 

perusahaan. 

 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pasar modal hakikatnya merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual 

dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan tersebut digunakan untuk jangka 

waktu yang lama dalam tujuan menunjang pengembangan usaha organisasi atau 

perusahaan. Kegiatan jual beli dana tersebut dilakukan dalam suatu lembaga resmi 

yang disebut bursa efek. 

Menurut Gitman Lawrence (2006:25) mengemukakan pasar modal sebagai 

berikut: “Pasar modal adalah sebuah pasar yang mana para penyedia dana dan 

pihak yang membutuhkan pendanaan jangka panjang memungkinkan untuk 

melakukan suatu transaksi.” 

Pasar modal Indonesia sering memperjualbelikan saham kepada para calon 

investor. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menurut Irham Fahmi 

(2013:80) saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu 

perusahaan yang berupa kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. Sedangkan harga saham menurut Jogiyanto  (2008:117) “Harga 

saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 
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pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan 

dipasar modal”. 

Hal yang perlu diperhatikan sebagai calon investor sebelum membeli saham 

di pasar modal yaitu melihat analisis fundamental perusahaan yang dapat 

dijadikan tolak ukur untuk menganalisis kinerja keungan perusahaan, diantaranya 

adalah rasio yang menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam membayar 

seluruh kewajibannya (solvabilitas) seperti Debt to Equity Ratio (DER). Serta 

rasio yang menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(rentabilitas) seperti Return On Assets (ROA). Rasio keuangan perusahaan 

tersebut digunakan untuk menilai bagaimana kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Rasio Rentabilitas yaitu Return On Assets (ROA) dimana rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dengan 

menggunakan keseluruhan aktiva yang dimilikinya. 

Rasio leverage atau Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Menurut 

Riyanto (2001:331) : 

“Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya dengan 

menggunakan modal sendiri” 

Debt to equity ratio merupakan ukuran yang umum digunakan untuk 

mengukur leverage suatu perusahaan. Menurut Suad dan Enny (2006: 70) “Debt 

to Equity Ratio menunjukan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri 
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dinyatakan dalam rasio”. DER yang tinggi mempunyai dampak yang buruk 

terhadap kinerja perusahaan karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti 

beban bunga akan semakin besar yang berarti mengurangi keuntungan yang 

menyebabkan harga saham turun, sebaliknya DER yang kecil menunjukan kinerja 

yang semakin baik karena menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin 

tinggi dan kemudian menyebabkan harga saham tinggi. 

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian laba 

suatu bank dalam satu periode oprasi serta digunakan pula sebagai indikator 

seberapa besar tingkat efektifitas manajemen dalam kegiatan oprasionalnya. 

Yang dimaksud ratio rentabilitas menurut Agnes Sawir (2012:44), yaitu : 

“Ratio bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba selama periode tertentu , juga bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajamen dalam menjalankan oprasional perusahaannya”. 

Semakin tinggi Return On Assets (ROA) semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, semakin tinggi keuntungan yang 

dihasilkan maka perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham 

yang ada (Arifin, 2002:65). Dan menurut Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim 

(2003:159) Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan total assets (kekayaan) yang dipunyai 

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai assets 

tersebut. Menuru Agnes Sawir (2008:52) komponen-komponen Return On Assets 

(ROA) adalah rasio antara laba sebelum pajak dengan total assets. 
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Selain rasio Rentabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan rasio 

Solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan 

seberapa besar kemampuan prusahaan dalam mendanai hutang jangka pendek dan 

jangka panjangnya. Tinggi rendahnya rasio hutang (DER) secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang (Suad Husnan, 

2003:303). 

Tinggi rendah DER akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROA yang 

dicapai oleh perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman (cost of debt) 

lebih kecil daripada biaya modal sendiri (cost of equity), maka sumber dana yang 

berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba 

(meningkatkan Return On Asset) demikian sebaliknya. Hutang mempunyai 

dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang 

semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang artinya mengurangi 

keuntungan. Semakin tinggi DER menunjukan semakin besar perusahaan terhadap 

pihak luar, hal ini sangat memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan. Pada 

penelitian sebelumnya Mahardika, PA (2016). 

Disini ROI dan DER jelas memiliki hubungan, besarnya ROI selain 

dipengaruhi laba bersih juga dipengaruhi oleh  DER. Dalam hal ini rasio hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Pengaruh rasio hutang terhadap 

profitabilitas modal sendiri dapat positif, negative ataupun tidak berpengaruh 

sama sekali. Pengaruh positif artinya makin besar rasio DER mengakibatkan 

makin besar profitabilitas perusahaan. Hal ini terjadi apabila probitabilitas 

perusahaan lebih tinggi dari tingkat hutang. Pengaruh negatif terjadi dalam 
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keadaan sebaliknya. Pendapat ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Diantik Herwidy (2014), dimana hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat hubungan antara DER dan ROI 

Diharapkan semakin tinggi Solvabilitas (DER) dan  Rentabilitas (ROI) 

yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan semakin baik, akan meningkatkan 

minat investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan, sehingga permintaan 

atas saham perusahaan semakin meningkat dan harga pasar saham semakin tinggi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh OA Marpaung 

(2014), dimana hasil penelitian menunjukan Solvabilitas (DER) dan  Rentabilitas 

(ROI) berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Farmasi yang 

terdaftar di BEI. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, Solvabilitas (DER) dan 

Rentabilitas (ROI) merupakan bagian informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham 

dengan asumsi bahwa suatu informasi akan di anggap informatif jika informasi 

tersebut mampu menambah atau mengubah kepercayaan para pengambil 

keputusan  

Perusahaan yang dijadikan objek oleh peneliti adalah PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk, dimana dilihat dari sejarahnya perusahaan BUMN ini sudah 

memiliki fundamental yang kuat dengan jaringan yang mencakup seluruh wilayah 

Negara Indonesia serta terus menerus melakukan inovasi dalam mengantisipasi 

persaingan usaha di bidangnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, kerangka yang menjadi dasar penelitian ini 

adalah: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Solvabilitas berhubungan signifikan dengan Rentabilitas 

2. Solvabilitas dan Rentabilitas signifikan terhadap Harga Saham baik secara 

parsial maupun simultan pada PT. Bank BRI 
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