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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bursa efek Indonesia atau disingkat BEI atau Indonesia Stock 

Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas 

operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa 

Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai  

pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi 

pada 1 Desember 2007.  

2.2 Laporan Keuangan 

Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah “Dua 

daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. 

Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar 

pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi 

kebiasaan bagi perseroan perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu 

daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”.  

Menurut Farid dan Siswanto mengatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada 

pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. 

Munawir (1997) menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 



 12 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu 

bagi para pengguna (users) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat 

finansial. 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Hery (2012:17) Tujuan khusus laporan keuangan adalah 

menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam 

posisi keuangan.  

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah Neraca atau 

Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan. Bagi 

para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap 

pertama seorang analis tidak akan mampu melakukan pengamatan 

langsung ke suatu perusahaan. Dan seandainya dilakukan, ia pun tidak 

akan dapat mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Oleh karena itu 

yang paling penting adalah media laporan keuangan. Laporan keuangan 
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inilah yang menjadi bahan sarana informasi (screen) bagi analis dalam 

proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan 

posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, 

dan arus kas (kas) perusahaan dalam periode tertentu (Harahap, 2008:105). 

Laporan keuangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada 

pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya serta merupakan 

laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisa ekonomi dan 

peramalan untuk masa yang akan datang (Harahap, 2008:105).  

Tujuan pemakai laporan keuangan adalah mengetahui dan 

menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai 

perusahaan. 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan  

Menurut Ely Suhayati (2009:14), Jenis-jenis laporan keuangan 

sebagai berikut :  

1. Neraca adalah daftar Aktiva, Kewajiban, dan Modal Perusahaan pada 

suatu saat tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun.  

2. Perhitungan Rugi-Laba adalah ikhtisar Pendapatan dan Biaya untuk 

suatu jangka tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas adalah ikhtisar tentang perubahan ekuitas, 

yang terjadi selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau 

satu tahun. 
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4. Laporan Arus Kas adalah laporan tentang perputaran kas yaitu dipakai 

untuk membiayai kegiatan – kegiatan perusahaan melalui kas.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah harus disajikan secara 

sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 

kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan.  

2.2.3 Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan 

Hartanto (2014:10) di dalam dua bisnis, ada beberapa pihak yang 

memerlukan laporan keuangan, yaitu pihak internal perusahaan dan pihak 

eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah para manajer pada 

semua tingkat. Laporan keuangan itu dijadikan alat untuk mengambil 

keputusan rutin dan keputusan khusus. Pihak eksternal yang membutuhkan 

laporan keuangan antara lain adalah pemegang saham, kantor pajak, pasar 

modal, lembaga keuangan, serikat buruh, dan sebagainya. Mereka 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam menggunakan 

informasi laporan keuangan. Adapun pihak-pihak yang memerlukan 

laporan keuangan baik itu pihak luar maupun pihak dalam antara lain :  

1. Pemegang Saham 

2. Direktorat Pajak  

3. Lembaga Keuangan 

4. Serikat Pekerja Atau Buruh  

5. Laba Jangka Pendek  

6. Investasi Jangka Panjang  
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7. Kebijakan Harga  

8. Bauran Produk 

Menurut Irham Fahmi (2011:15) ada beberapa pihak yang selama 

ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan, yaitu :  

1. Kreditur  

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk 

uang (money), barang (goods) maupun dalam bentuk jasa (service). 

Contoh kreditur yang memberikan pinjaman dalam bentuk uang adalah 

perbankan atau Leasing.  

2. Investor 

Investor disini bisa mereka yang membeli saham tersebut atau bahkan 

komisaris perusahaan. Seorang investor berkewajiban untuk 

mengetahui secara dalam  kondisi perusahaan dimana ia akan 

berinvestasi atau pada saat ia sudah berinvestasi, karena dengan 

memahami laporan keuangan perusahaan tersebut artinya ia akan 

mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan.  

3. Akuntan Publik 

Akuntan Publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit 

pada sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang 

akuntan publik adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya 

pada hasil audit ia akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam 

bentuk rekomendasi.  
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4. Karyawan Perusahaan  

Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh di suatu 

perusahaan. Dan secara ekonomi mereka mempunyai ketergantungan 

yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari 

perusahaan tempat bekerja telah begitu berperan dalam membantu 

kehidupannya, terutama jika karyawan tersebut telah berkeluarga. 

Dengan begitu posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan 

keuangan menjadi bahan kajian bagi para karyawan dalam 

memosisikan keputusan kedepan nantinya.  

5. Bapepam  

Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bagi suatu perusahaan 

yang akan go publik maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk 

memperlihatkan laporan keuangannya kepada Bapepam dalam hal ini 

PT Bursa Efek Indonesia. Bapepam bertugas untuk mengamati dan 

mengawasi setiap kondisi perusahaan yang go publik tersebut, 

termasuk berkewajiban untuk tidak menerima atau mengeluarkan 

perusahaan yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk go publik. Go 

publik artinya perusahaan tersebut telah memutuskan untuk menjual 

sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara 

terbuka. Saat pertama sekali perusahaan go publik sering disebut 

dengan IPO (Initial publik offering). 

6. Underwriter  
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Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan 

menerbitkan sahamnya di pasar modal. Contohnya dimisalkan pada 

saat PT Abadi Angkasa akan go publik atau dengan kata lain akan 

menjual sahamnya kepada publik maka PT Bank Oriental menjadi 

penjamin emisinya bahwa PT Abadi Angkasa layak untuk go publik. 

Salah satu penilaian underwriter pada sebuah perusahaan adalah 

kondisi laporan keuangan yang dimiliki. Sehingga dengan kata lain 

reputasi sebuah underwriter menjadi penting dalam menyatakan 

sebuah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dijamin go publik, 

karena jika tidak layak namun kemudian dinyatakan layak maka pada 

saat PT Abadi Angkasa tersebut bermasalah ke depan nantinya dan PT 

Bank Oriental yang harus menanggung akibatnya yaitu lebih jauhnya 

menurunnya reputasi di mata publik.  

7. Konsumen  

Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang 

dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dari sudut marketing konsumen 

dibagi dua yaitu ada yang dimaksud dengan konsumen aktual dan 

konsumen potensial. Konsumen aktual adalah konsumen yang loyal 

terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dan 

konsumen potensial adalah konsumen yang berpotensi untuk menjadi 

konsumen aktual. Sehingga konsumen atau publik yang menjadi loyal 

terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 

adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut.  

8. Pemasok 
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Pemasok (Supplier) merupakan mereka yang menerima order untuk 

memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang 

dianggap kecil sampai besar yang mana semua itu dihitung dengan 

skala finansial. Tentunya dari setiap barang yang dipasok tersebut ada 

yang dibayar dimuka sebagian saja dan pelunasannya adalah dilakukan 

dalam kurun jangka waktu tertentu yang bisa terlaksana setiap per 

semester atau juga setiap akhir tahun.  

9. Lembaga Penilai  

10. Asosiasi Perdagangan  

11. Pengadilan  

12. Akademis dan Peneliti  

13. Pemda 

14. Pemerintah Pusat 

15. Pemerintah Asing  

16. Organisasi Internasional 

2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut PAI sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 
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3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh 

yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi 

ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang 

tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif 

yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.  

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) 

(subtance over form). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis 

dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

Menurut James (2012:53) keterbatasan laporan keuangan dapat 

dilihat dari sisi konservatisme, materialitas, dan sifat khusus industri. 
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1. Konservatif atau berhati hati. Prinsip ini memberikan implikasi bahwa 

jika terjadi kemungkinan rugi maka kerugian dapat segera diakui. 

Tetapi jika terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan maka 

potensi keuntungan tersebut tidak dapat diakui sebagai keuntungan 

dalam laporan laba rugi sampai potensi tersebut benar-benar berhasil 

direalisasi. 

2. Materialitas. Prinsip ini mengandung makna bahwa akuntansi lebih 

memberikan perhatian pada hal-hal yang nilai atau jumlahnya 

signifikan saja.  

3. Sifat khusus industri. Untuk industri yang berbeda akan berlaku 

kebijakan-kebijakan akuntansi atau metode pelaporan akuntansi yang 

berbeda. Misalnya sebuah perusahaan perdagangan dalam laporan laba 

ruginya akan terdapat elemen harga pokok penjualan. 

2.3 Rasio Modal Sendiri 

Syamsudin (2009:9) menyatakan modal sendiri atau sering disebut 

Equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik modal yang berasal 

dari hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan). Modal 

ini digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan resiko yang dihadapi 

oleh perusahaan dan menjadi jaminan para kreditur.  

Menurut Riyanto (2008:240) modal sendiri pada dasarnya adalah 

modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri yang 

berasal dari sumber intern adalah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan 
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perusahaan dan modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern adalah modal 

yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas terdiri dari :  

1. Modal saham  

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam 

suatu PT. Bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari 

hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan 

tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu 

bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu 

pemegang saham dapat menjual sahamnya.  

2. Cadangan 

Cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang 

lampau atau dari tahun berjalan.  

3. Laba Ditahan 

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat sebagian 

dibayarkan sebagai deviden dan sebagian laba ditahan oleh perusahaan. 

Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan 

tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan diatas. 

Namun apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai 

penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan 

laba yang ditahan.  

Karakteristik Modal Sendiri adalah : 

a. Tidak ada jaminan atau keharusan membayar kembali pada setiap saat. 
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b. Ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang 

tidak tertentu waktunya. 

c. Tidak mempunyai beban tetap. 

 

2.4 Rasio Hutang / Debt Ratio 

Sri Yuli Waryati (2010) Rasio hutang adalah rasio atau perbandingan 

antara hutang dengan aktiva atau dengan modal sendiri (equity). Besar 

kecilnya hutang yang digunakan oleh perusahaan ditentukan oleh manajemen 

dalam keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh Awat (1999; 71) bahwa struktur modal adalah 

perbandingan antara total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Struktur modal merupakan komposisi pendanaan ekuitas (modal sendiri) dan 

hutang pada suatu perusahaan. Struktur modal sering kali dihitung 

berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan 

perusahaan serta risiko gagal melunasi utang tergantung pada sumber 

pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Struktur modal dapat diartikan sebagai panduan sumber dana jangka panjang 

yang digunakan oleh perusahaan (Keown et al., 2000). Sedangkan menurut 

Awat (1999) struktur modal adalah proporsi antara hutang jangka panjang dan 

modal sendiri. Demikian pula menurut Riyanto (2001) bahwa struktur modal 

adalah perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Menurut Brigham dan Houston (2001) besar kecilnya struktur modal atau 

hutang suatu perusahaan ditentukan oleh empat faktor berikut : 



 23 

1. Risiko bisnis Risiko bisnis atau tingkat risiko yang terkandung dalam 

operasi perusahaan apabila perusahaan tersebut menggunakan hutang. 

Makin besar atau makin tinggi risiko perusahaan, maka perusahaan akan 

cenderung menggunakan hutang yang rendah.  

2. Pajak perusahaan Alasan utama penggunaan hutang oleh perusahaan  

adalah karena biaya bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.  

3. Fleksibilitas keuangan Fleksibilitas keuangan yaitu kemampuan 

perusahaan untuk menambah modal dengan persyaratan yang wajar dalam 

keadaan yang memburuk.  

4. Agresivitas manajemen Pada perusahaan-perusahaan dengan manajer yang 

agresif pada umumnya lebih cenderung menggunakan hutang untuk 

meningkatkan laba. 

Sri Yuli Waryati (2010) Hutang adalah modal asing yaitu modal yang 

berasal dari luar perusahaan dan sifatnya hanya sementara bekerja di dalam 

perusahaan, yang pada saatnya harus dibayar kembali. Hutang juga dapat 

didefinisikan sebagai semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditur (Munawir, 2001: 18). 

Modal asing menurut Riyanto (2008:227) dibagi atas tiga golongan, 

yaitu : 

1. Modal Asing/Hutang Jangka Pendek (Short-Term Debt) 

Adalah hutang yang jangka waktu pembayarannya kurang dari satu tahun. 

Jenis-jenis dari modal asing (utang/kredit) jangka pendek adalah : 
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a. Kredit Rekening Koran 

Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada 

perusahaan dengan batas plafond tertentu dimana perusahaan 

mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian sesuai dengan 

kebutuhannya, dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah 

diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih 

dari jumlah tersebut.  

b. Kredit dari penjual 

Merupakan kredit perniagaan (trade-kredit) kredit ini terjadi apabila 

penjualan produk dilakukan dengan kredit.  

c. Kredit dari pembeli 

Merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli 

kepada pemasok (suplier) dari bahan mentahnya atau barang-barang 

lainnya. Pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dulu, 

barulah setelah beberapa waktu pembeli menerima barang yang dibeli. 

Selama waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit 

pembeli kepada penjual/pemasok bahan mentah atau barang dagangan. 

d. Kredit wesel 

Kredit ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat 

pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar 

sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan setelah ditanda 

tangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan kepada bank.  

2. Modal Asing/Hutang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) 
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Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu 

pembayarannya antara satu sampai sepuluh tahun. Kebutuhan 

membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek disatu 

pihak dan sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang dilain pihak.  

Bentuk utama dari kredit jangka menengah ini yaitu : 

a. Term Loan 

Term Loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun. Dan 

kurang dari 10 tahun.  

b. Leasing 

Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan “service” dari 

suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya 

dengan menjual obligasi untuk mendapatkan “service” dan hak milik 

atas aktiva tersebut dan bedanya dengan leasing adalah tidak disertai 

dengan hak milik.  

3. Modal Asing/Hutang Jangka Panjang (Long-term debt) 

Merupakan hutang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari sepuluh 

tahun. Hutang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk 

membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari 

perusahaan karena kebutuhan untuk keperluan tersebut meliputi jumlah 

yang besar.  

Bentuk utama dari hutang jangka panjang adalah :  

a. Pinjaman Obligasi (Bonds Payable) 

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk  jangka waktu yang 

panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang 
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mempunyai nilai nominal tertentu. Pembayaran kembali pinjaman 

obligasi ini dapat dijalankan secara sekaligus pada hari jatuh tempo 

atau secara berangsur-angsur setiap tahunnya.  

b. Pinjaman Hipotik (Mortgage) 

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi 

uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak 

agar apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya maka barang 

itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat menutup 

tagihannya.  

2.5 Current Ratio  

Menurut Brigham dan Houstoun dalam (Diantik, 2014)current ratio 

adalah rasio keuangan yang membandingkan antara aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan dengan hutang lancar perusahaan. Elemen yang terkait 

dalam perhitungan modal kerja biasanya disajikan dalam bentuk rasio. Aktiva 

lancar perusahaan dibagi dengan kewajiban lancar yang sering di sebut 

current ratio (Budisantoso,2001:794). 

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana tagihan-tagihan jangka 

pendek dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan menjadi uang tunai 

dalam waktu dekat.   

Current  Ratio yang rendah  biasanya dianggap  menunjukkan  

terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya jika perusahaan  yang 

current  ratio-nya terlalu  tinggi  juga kurang bagus,  karena menunjukkan  

banyaknya dana yang menganggur yang  akhirnya dapat mengurangi  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  
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2.6 Quick Ratio 

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, 

tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimilki oleh 

suatu bank (Kasmir:2008:286). 

Quick ratio jauh lebih akurat sebagai alat uji untuk menentukan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Persediaan dan biaya dibayar dimungka dikeluarkan dari aktiva lancar, 

sehingga tersisa aktiva yang benar-benar likuid dan dibagi dengan kewajiban 

lancar (Budisantoso,2001:794). 

Rasio ini lebih tajam dari pada current ratio karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid. Jika current ratio tinggi tapi quick 

ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam 

persediaan 

2.7 Total Asset Turnover Ratio 

Total Assets Turnover Ratio (TATO), merupakan salah satu rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola bisnisnya. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar 

dengan hutang lancar (Soeroso:2013). 

Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan 

ditambah asset – asset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, 

relatif terhadap besarnya hutang–hutang  yang jatuh tempo dalam jangka 

waktu dekat (tidak lebih dari 1tahun), pada tanggal tertentu seperti tercantum 
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pada neraca. Dalam penelitian Diantik (2014) menyatakan bahwa Total Asset 

Turnover berpengaruh terhadap Return On Investment. 

2.8 Profitabilitas  

2.8.1 Pengertian Profitabilitas  

Menurut Julita (2014) Profitabilitas merupakan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut 

yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Sudarmadji dan Sularto 

(2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan perusahaan.  

Menurut Atarwaman (2011) profitabilitas selain digunakan untuk 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga 

digunakan untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam 

mengelola aset yang dimiliki. Ketika perusahaan telah mengalami laba, 

maka dapat dikatakan bahwa manajemen bekerja dengan baik dalam 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari pada biaya 

yang di perlukan untuk mendapatkan. Dan hal tersebut dapat menaikkan 

nilai perusahaan. Harmono menyatakan (2009, hal. 109) : “Analisis 

profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau 

dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam 
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memperoleh laba. Dimensi-dimensi konsep profitabilitas dapat 

menjelaskan kinerja manajemen perusahaan.” 

2.8.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas  

1. Margin laba kotor (Gross Profit Margin) 

Profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah 

satu rasio yang digunakan untuk margin laba atas penjualan. Cara 

pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. Bambang Riyanto menyatakan 

(2009, hal. 37) : “Profit Margin yaitu perbandingan antara net 

operating income dengan net sales. Dengan kata lain dapatlah 

dikatakan bahwa profit margin ialah selisih antara net sales dengan 

operating expenses (harga pokok penjualan + biaya administrasi + 

biaya penjualan + biaya umum) selisih mana dinyatakan dalam 

persentase dari net sales”.  

Menurut Kasmir (2008, hal. 200) : “Margin laba kotor 

menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara 

penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini 

merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan”. Berdasarkan 

pendapat diatas maka disimpulkan bahwa gross profit margin rasio 

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, 

mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara 

efisien. Dalam mengevaluasi dapat dilihat margin per unit produk, bila 

rendah maka perusahaan tersebut sensitive atau dengan kata lain rasio 
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ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor pada 

tingkat penjualan tertentu, dengan mengukur efisiensi produksi dan 

penentuan harga jual. Dengan demikian Gross Profit Margin dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

2. Net Profit Margin  

Marjin laba bersih merupakan ukuran dari profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan 

pajak penghasilan. Marjin laba merupakan indikator strategi penetapan 

harga suatu perusahaan dan seberapa baik pengendalian biaya. 

Beberapa ahli memiliki pengertian atau defenisi yang berbeda-beda 

pendapat dalam penyampaian pengertian Net Profit Margin (NPM).  

Menurut Lukman Syamsuddin (2009;62) Net Profit Margin 

adalah rasio antara laba bersih (net profit) yaitu penjualan sesudah 

dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik 

operasi suatu perusahaan”. Sedangkan Kasmir (2008;200) berpendapat 

bahwa margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingakn antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan”.  

Dari pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

net profit margin merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap 



 31 

penjualan. Net profit margin berguna untuk hasil penjualan bersih 

selama periode tertentu dan digunakan untuk mengukur laba bersih 

setiap rupiah penjualan perusahaan. Semakin besar rasio ini maka 

semakin baik keadaan operasi perusahaan. Dengan demikian Net Profit 

Margin dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

Dari perhitungan rumus diatas dapat disimpulkan bahwa 

seberapa besar pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh 

perusahaan dengan membandingkan laba usaha dengan operating 

assets. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka return on 

investment dapat disimpulkan bahwa return on investment merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Secara umum semakin besar rasio semakin baik 

karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Julita, 2014). 

2.8.3 Return On Investment (ROI) 

Sri Yuli Waryati (2010) Ukuran profitabilitas pada umumnya 

diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang lazim 

digunakan untuk mengukur profitabilitas atau kinerja keuangan secara 

menyeluruh adalah return on investement (ROI). Return on investment 
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(ROI) merupakan suatu alat yang biasa digunakan untuk menilai 

keberhasilan atau prestasi perusahaan secara keseluruhan, yang secara 

umum didefinisikan sebagai net income (setelah disesuaikan dengan biaya 

bunga) dibagi dengan total investasi (Munawir, 2001: 84).  

Return On Investement (ROI) dapat dihitung sebagai perkalian 

antara operating profit margin dengan profit margin atau perkalian antara 

(penjualan/ operating assets) dengan (laba usaha/ penjualan). 

Menurut Kasmir, (2008:203) dalam S Definisi Hasil Pengembalian 

Investasi (Return On Investment/ROI) adalah: Hasil pengembalian 

investasi atau lebih dikenal dengan nama Return On Investment (ROI) atau 

Return On Total Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (Return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.  

ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen 

dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian 

investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, 

maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, maka semakin 

kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk 

mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:  

 

Jika rasio ini turun untuk tiap periode laporan keuangan maka 

menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika 
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di bawah standar rata-rata industri ini disebabkan rendahnya margin laba 

karena rendahnya perputaran aktiva.  

2.8.4 Kelebihan dan Kelemahan ROI 

Kelebihan Return On Investment : 

1. Mendorong menejer untuk memfokuskan pada hubungan antara 

penjualan, beban, investasi, sebagaimana yang diharapkan dari 

manajer pusat investasi 

2. Mendorong manajer mefokuskan pada efisiensi biaya. 

3. Mendorong manajer mefokuskan pada efisiensi aktiva operasi.  

Kelemahan ROI: 

1. ROI mengakibatkan fokusan yang sempit pada profitabilitas divisi 

dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. 

2. ROI mendorong para manajer untuk berfokus pada kepentingan jangka 

pendek dengan mengorankan kepentingan jangka panjang (Hansen dan 

Mowen:2012). 

2.9 Pandangan Islam Terhadap Laba 

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an, Ash-

Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba 

ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga 

dikatakan sebagai pertambahan nilai yang timbul karena barter atau 

ekspedisi dagang. 

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah 

memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi 
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yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industri dalam menjalankan 

produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba 

atau profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula 

dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau 

industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, 

barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. 

Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, 

maupun  barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan 

diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output. 

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba islami, memberikan 

tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala 

kebutuhannya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik 

dan alat kepuasan yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara 

perolehannya. Prinsip keridhoan, ta’awun, kemudahan, transparansi, 

dalam jual beli islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan 

serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam 

islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika 

semata-mata, akan tetapi juga berasakan pada nilai-nilai moral dan etika 

serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah. 
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Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 

254 : 

                            

                    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu 

sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli 

dan tidak ada lagi sya’faat. Dan orang-orang kafir itulah 

orang-orang yang zalim. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Tabel II.1  

Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidayah 

Elnisyah 

(2014) 

 

Pengaruh Current 

Ratio, Quick 

Ratio, Debt Ratio, 

Debt To Equity 

Ratio Dan 

Inventory 

Turnover 

Terhadap Return 

On Investment 

Pada Perusahaan 

Food And 

Beverage Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Variabel 

Dependen : 

Return On 

Investment. 

Variabel 

Independen: 

Current 

Ratio, Quick 

Ratio, Debt 

Ratio, Debt 

To Equity 

Ratio Dan 

Inventory 

Turnover 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

bahwa Current 

Ratio, Quick Ratio, 

Debt Ratio, Debt 

to Equity Ratio 

dan Inventory 

Turnover 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return On 

Investment. 

2. Diantik 

Herwidy 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Current Ratio, 

Debt To Equity 

Ratio,Dan Total 

Asset Turnover 

ratio Terhadap 

Return On 

Investment 

Perusahaan Food 

And Beverages Di 

Bursa Efek 

Variabel 

Dependen :  

Return On 

Investment.  

Variabel 

Independen: 

Current 

Ratio, Debt 

To 

EquityRatio,

Dan Total 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Secara 

Parsial, Current 

Ratio Memiliki 

Pengaruh Yang 

Signifikan Dan 

Positif Terhadap 

Return 

OnInvestment, Dan 

Debt To Equity 
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Indonesia Asset 

Turnover 

Ratio 

Ratio Memiliki 

Pengaruh Yang 

Signifikan Dan 

Negatif Terhadap 

Return On 

Investment, Serta 

Total Assets 

Turnover Ratio 

Memiliki 

Pengaruh Yang 

Signifikan Dan 

Positif Terhadap 

Return On 

Investment.  

 

3. 

Anita 

Susanti 

dan 

Imam 

Hidayat 

(2015) 

 

Pengaruh hutang 

dan modal sendiri 

terhadap 

Profitabilitas 

(studi Kasus pada 

PT.Holcim Tbk.) 

Variabel 

dependen : 

Pengaruh 

Hutang dan 

Modal 

Sendiri 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa variabel 

hutang jangka 

pendek, hutang 

jangka panjang 

dan modal sendiri 

secara bersama – 

sama berpengaruh 

terhadap variabel 

profitabilitas 

(ROA) 

4

4 

 

4 

Mashady 

Difky, 

dkk 

(2014) 

Pengaruh Working 

Capital Turnover 

(WCT), Current 

Ratio (CR), dan 

Debt To Total 

Asset (DTA) 

terhadap Return 

On Investment 

(studi kasus pada 

Perusahaan 

Farmasi yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2009-2012)  

Variabel 

dependen: 

Working 

Capital 

Turnover 

(WCT), 

Current Ratio 

(CR) dan 

Debt To 

Total Asset 

(DTA) 

Variabel 

Independen: 

ROI (Return 

On 

Investment) 

 

Working capital 

Turnover 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROI, Current 

Ratio tidak 

berperpengaruh 

signifikan terhadap 

ROI, Debt to Total 

Asset tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

ROI. 

WCT, CR, dan 

DTA berpengaruh 

secara simultan 

terhadap ROI 
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5 

Anditya 

Soeroso 

(2013) 

Faktor 

Fundamental 

(Current Ratio, 

Total Debt To 

Equity Ratio, 

Total Asset Turn 

Over, Return On 

Investment) 

terhadap Risiko 

Sistematis Pada 

Industri Food And 

Beverages Di 

Bursa Efek 

Indonesi 

Variabel 

dependen: 

Current 

Ratio, Total 

Debt To 

Equity Ratio, 

Total Asset 

Turn Ove, 

Return On 

Investment 

Variabel 

independen: 

Risiko 

Sistematis 

Current Ratio 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap resiko 

sistematis, Total 

Debt Equity Ratio 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap resiko 

sistematis, Total 

Assets Turn Over 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap resiko 

sistematis, Return 

On Investment 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap resiko 

sistematis  

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2017 

2.11 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

Rasio Modal sendiri, rasio hutang, current ratio, quick ratio, Total Asset 

Turnover Ratio. Sedangkan yang menjadi variabel Dependen adalah 

Return on Investment (ROI). Hubungan antar variabel tersebut dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.  
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Gambar II.1 

Desain Penelitian 

 

Variable Independen   Variable Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  Hubungan secara Parsial  

    Hubungan secara Simultan 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Rasio Modal Sendiri Terhadap Return On Investment 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu 

yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri yang berasal dari sumber 

intern adalah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan 

modal sendiri yang berasal dari sumber ekstern adalah modal yang berasal 

dari pemilik perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Susanti dan Imam Hidayat 

(2015) menunjukkan bahwa Rasio Modal Sendiri berpengaruh secara 

signifikan terhadap return on investment. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

Return On Investment 

(ROI) (Y) 

 

Rasio Modal Sendiri (X1) 

 
Rasio Hutang (X2) 

 
Current Ratio (X3) 

 Quick Ratio (X4) 

 Total Asset Turnover Ratio 

(X5) 
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H1 : Rasio modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap return on 

investment 

2. Pengaruh Rasio Hutang terhadap Retun On Investment 

Rasio leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai  dengan utang. Artinya, 

berapa besar beban utang yang 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 (dilikuidasi).  

Penelitian yang dilakukan oleh Fidayah Elnisyah (2014)  

menyatakan bahwa pada prinsipnya rasio hutang akan menguntungkan 

apabila perusahaan mampu memperoleh tingkat pengembalian investasi 

yang lebih dari pada tingkat bunga yang harus dibayarkan, perusahaan 

yang insolvabel masih dapat bekerja dengan baik dan memiliki 

kesempatan atau waktu untuk memperbaiki kewajibannya tetapi apabila 

tidak berhasil, maka pada akhirnya perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam ekonominya dan berakibat bangkrut. Maka dari itu rasio hutang 

berpengaruh signifikan terhadap return on investment. Berdasarkan uraian 

di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Rasio Hutang berpengaruh signifikan terhadap return on 

investment 

3. Pengaruh Current Ratio terhadap Retun On Investment 

Menurut Brigham dan Houstoun dalam (Diantik, 2014) current 

ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan antara aktiva lancar 
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yang dimiliki perusahaan dengan hutang lancar perusahaan. Elemen yang 

terkait dalam perhitungan modal kerja biasanya disajikan dalam bentuk 

rasio. Aktiva lancar perusahaan dibagi dengan kewajiban lancar yang 

sering di sebut current ratio (Budisantoso,2001:794) 

Current  Ratio yang rendah  biasanya dianggap  menunjukkan  

terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya jika perusahaan  yang 

current  ratio-nya terlalu  tinggi  juga kurang bagus,  karena menunjukkan  

banyaknya dana yang menganggur yang  akhirnya dapat mengurangi  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Dalam penelitian Diantik (2014) mengatakan bahwa Current Ratio 

berpengaruh terhadap Return On Investement. Soeroso (2013) juga 

mengatakan bahwa Current Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap 

Return On Investment. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini adalah : 

H3:  Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Investment 

4. Pengaruh Quick Ratio Terhadap Return On Investment 

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, 

karena menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk direalisir 

menjadi kas, walaupun pada kenyataannya mungkin persediaan lebih 

likuid dari piutang (Difky, 2014). 

Rasio ini lebih tajam dari pada current ratio karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid. Jika current ratio tinggi tapi 

quick ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat 
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besar dalam persediaan. Dalam penelitian Fidayah (2014) Quick Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Investment. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H4: Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Investment 

5. Pengaruh Total Asset Turnover Ratio Terhadap Return On Investment 

Total Assets Turnover (TATO), merupakan salah satu rasio aktivitas 

yang digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola 

bisnisnya. 

Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan 

ditambah asset–asset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu 

tahun, relatif terhadap besarnya hutang–hutang  yang jatuh tempo dalam 

jangka waktu dekat (tidak lebih dari 1 tahun), pada tanggal tertentu seperti 

tercantum pada neraca. Dalam penelitian Diantik (2014) menyatakan 

bahwa Total Asset Turnover berpengaruh terhadap Return On Investment.     

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis penelitian ini 

adalah : 

H5: Total Asset Turnover Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Investment 

6. Pengaruh Rasio Modal Sendiri, Rasio Hutang, Current Ratio, Quick 

Ratio, Total Asset Turnover Ratio terhadap Return On Investment.  
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Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari 

pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu 

yang tidak tertentu lamanya.  

Rasio leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa 

besar beban utang yang 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 (dilikuidasi).  

Current ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan antara 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang lancar perusahaan. 

Elemen yang terkait dalam perhitungan modal kerja biasanya disajikan 

dalam bentuk rasio. Aktiva lancar perusahaan dibagi dengan kewajiban 

lancar yang sering di sebut current ratio (Budisantoso,2001:794) 

Current  Ratio yang rendah  biasanya dianggap  menunjukkan  

terjadinya masalah  dalam  likuiditas.  Sebaliknya jika perusahaan  yang 

current  ratio-nya terlalu  tinggi  juga kurang bagus,  karena menunjukkan  

banyaknya dana yang menganggur yang  akhirnya dapat mengurangi  

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Quick Ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, 

karena menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk direalisir 
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menjadi kas, walaupun pada kenyataannya mungkin persediaan lebih 

likuid dari piutang (Difky, 2014). 

Rasio ini lebih tajam dari pada current ratio karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid. Jika current ratio tinggi tapi 

Quick Ratio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat 

besar dalam persediaan. 

Total Assets Turnover (TATO), merupakan salah satu rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola bisnisnya. 

Rasio ini menunjukan besarnya kas yang dipunyai perusahaan 

ditambah asset – asset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu 

tahun, relatif terhadap besarnya hutang – hutang  yang jatuh tempo dalam 

jangka waktu dekat (tidak lebih dari 1tahun), pada tanggal tertentu seperti 

tercantum pada neraca. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio modal 

sendiri, rasio hutang, current ratio, quick ratio, total asset turnover ratio 

secara bersama-sama mempengaruhi return on investment. Dengan 

demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H6 : Rasio Modal Sendiri, Rasio Hutang, Current Ratio, Quick Ratio, 

Total Asset Turnover Ratio Berpengaruh secara simultan 

terhadap Return On Investment.  

 


