
 

 

BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

TABEL 2.1 

INDEPENDENT STUDY 

NO Nama Peneliti dan 

Judul 

Variabel Teknik analisa 

data 

Hasil Penelitian 

1.  Yulianto., (2020) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap 

Keputusan Investasi  

Keputusan 

Investasi (Y), 

Leverage (X1), 

Likuiditas (X2), 

Profitabilitas (X3), 

cash flow (X3) 

Analisa data 

regresi data 

panel 

Likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

investasi; Leverage, 

profitabilitas, cash flow tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi 

2.  Hong and Linh.,  

(2020) 

Effects Of Earnings 

Management To 

Investor Decision –

Empirical 

Evidence In Vietnam 

Stock Market 

Keputusan 

Investasi (Y) 

Pertumbuhan 

Penjualan (X1), 

Ukuran 

Perusahaan (X2), 

Leverage (X3), 

Profitabilitas atau 

Return on Equity 

(X4), dan Tipe dari 

Auditor (X5)  

Regresi Data 

Panel dengan 

model REM  

Return on Equity berpengaruh 

terhadap keputusan investasi. 

Leverage berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

keputusan investadi, 

Pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan dan tipe dari auditor 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi 

 

 

  

10
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3.  Ong et al., (2020) 

Leverage and IPO 

Pricing: Evidence from 

Malaysia 

Keputusan 

Investasi (Y), 

Leverage (X1), 

Return on Equity 

(X2), Ukuran 

Perusahaan (X3), 

Reputasi Penjamin 

emisi (X4), board 

types (X5) 

Regresi 

Ordinary Least 

Square (OLS) 

Leverage berpengaruh negatif 

terhadap keputusan investasi. 

Semakin tinggi rasio leverage 

semakin rendah keputusan 

investor untuk berinvestasi 

dengan membeli saham. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W & Salim., (2019), 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Investasi 

Pada Perusahaan 

Infrastruktur, Utilitas 

Dan Transportasi 

Keputusan 

Investasi (Y), Arus 

kas (X1), 

Likuiditas (X2), 

struktur modal 

(X3), Kebijakan 

Hutang (X4) 

Analisa data 

regresi 

berganda 

Arus kas dan kebijakan hutang 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi, 

likuiditas dan struktur modal 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan investasi 

5.  

 

SRI UMAMI 

ELIYANTI., (2019), 

Pengaruh leverage, 

profitabilitas, 

kebijakan dividen, dan 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

keputusan investasi 

pada perusahaan 

manufaktur 

Keputusan 

Investasi (Y), 

Leverage (X1), 

Profitabilitas (X2), 

Kebijakan deviden 

(X3), dan 

Kepemilikan 

Manajerial (X4) 

Analisa 

Regresi 

Berganda 

 

 

Leverage dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi, 

profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

keputusan investasi, kebijakan 

dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

investasi.  
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6.  Donggy, (2019) 

Pengaruh 

Profitabilitas, Asimetri 

Informasi, Leverage, 

Dan Likuiditas 

Terhadap Keputusan 

Investasi 

Keputusan 

Investasi (Y), 

Profitabilitas atau 

Return on Equity 

(X1), Asimetri 

Informasi (X2), 

Leverage (X3), 

Likuiditas (X4) 

Regresi linear 

Berganda 

Profitabilitas dengan rasio 

Return on equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Keputusan investasi, Asimetri 

informasi, leverage dan 

likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi 

7.  

 

Kaniagara, (2018), 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Keputusan Investasi 

Aktiva Tetap Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Keputusan 

Investasi (Y), 

leverage (X1), 

Pertumbuhan 

penjualan (X2), 

Likuiditas (X3), 

Profitabilitas (X4), 

dan Arus kas (X5) 

Regresi Linear 

berganda 

Leverage dan pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan investasi, Likuiditas 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

investasi, profitabilitas dan arus 

kas berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

8.  Yunus, (2017) 

Pengaruh Leverage 

Dan Profitabilitas 

Terhadap 

Keputusan Investasi 

Keputusan 

Investasi (Y), 

leverage (X1), 

Return on Assets 

(X2) 

Regresi linear 

berganda 

Leverage berpengaruh negatif 

terhadap keputusan investasi dan 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

investasi 
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9.  Mwangi, (2013) 

Effect of financial 

leverage on Investment 

of on financial firms 

Listed At the Nairobi 

Securites Exchange 

Keputusan 

Investasi (Y), 

struktur modal 

(X1), 

Pertumbuhan 

Penjualan (X2) 

Profitabilitas (X3) 

Current ratio (X4) 

Regresi Linear 

Berganda 

Leverage, pertumbuhan 

penjualan, dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi oleh 

perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nairobi. 

Variabel likuiditas berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

keputusan investasi di 

perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nairobi. 

10.  Sandiar, (2017) 

Growth Opportunity 

Dalam Memoderasi 

Pengaruh 

Leverage Dan Debt 

Maturity Terhadap 

Keputusan Investasi 

Keputusan 

Investasi (Y), 

leverage (X1), debt 

maturity (X2, 

growth 

opportunity (X3) 

Regresi Data 

Panel 

leverage berpengaruh negatif 

terhadap keputusan investasi, 

debt maturity berpengaruh 

negatif terhadap keputusan 

investasi, growth opportunities 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan investasi, tidak ada 

interaksi antara leverage dan 

growth opportunities dalam 

mempengaruhi keputusan 

investasi, dan growth 

opportunities mampu 

memoderasi pengaruh debt 

maturity terhadap keputusan 

investasi. 
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11.  

 

Sajid et al., (2016) 

Does Financial 

Leverage Influence 

Investment Decision? 

Empirel Evidence 

From KSE-30 Index Of 

Pakistan 

Keputusan 

Investasi (Y). 

Leverage (XI), 

Likuiditas (X2), 

Profitabilitas atau 

Return on Assets 

(X3), Pertumbuhan 

Penjualan (X4), 

Cash Flow (X5), 

Tobin Q (X6) 

Regresi model 

OLS 

Leverage berdampak negatif dan 

signifikan dan signifikan 

terhadap keputusan investasi. 

Yang berarti bahwa apabila 

leverage meningkat makan 

investasi akan turun. Likuiditas 

dan profitabilitas memiliki 

dampak positif dan signifikan 

terhadap investasi perusahaan. 

Arus kas berdampak positif dan 

tidak signifikan terhadap 

keputusan investasi 

 

2.1.1 Tinjauan Beberapa Penelitian Terdahulu 

1. Yulianto, (2020) 

 Pada Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, (2020) dengan judul 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Keputusan Investasi : studi pada perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Penelitian 

menggunakan variabel independen leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan cash 

flow. Leverage di ukur menggunakan rasio Debt to equity Ratio yaitu total utang 

jangka panjang dibagi dengan total aset; Likuiditas diukur dengan Total aset lancar 

dibagi dengan utang lancar; Profitabilitas diukur dengan rasio Return on Asset yaitu 

Laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset; cash flow dihitung dengan cara 

pendapatan bersih ditambah dengan penyusutan/amortisasi dibagi dengan aktiva 

tetap. Sampel yang digunakan untuk diteliti yaitu 8 perusahaan dari 415 perusahaan 
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yang terdaftar di Indeks Saham syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

hanya variabel likuiditas yang berpengaruh terhadap keputusan investasi, 

sedangkan variabel  leverage, Profitabilitas, dan cash flow tidak berpengaruh 

terhadap keputusan investasi 

2. Hong and Linh.,  (2020) 

 Pada Penelitian yang dilakukan oleh Hong and Linh.,  (2020) Effects Of 

Earnings Management To Investor Decision Empirical Evidence In Vietnam Stock 

Market : studi empiris di Pasar saham vietnam. Variabel variabel independen yang 

digunakan adalah Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas atau Return on Equity, dan Tipe dari Auditor. Teknik analisa yang 

digunakan adalah regresi data panel dengan memilih metode Random Effect Model 

(REM). Hasil dari penelitian tersebut investor lebih memilih memiliki saham 

perusahaan dengan ROE tinggi dan leverage keuangan rendah, sedangkan 

keputusan investor tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jenis auditor, 

pertumbuhan pendapatan atau ukuran aset perusahaan 

3. Ong et al., (2020) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ong et al., (2020)  dengan judul Leverage 

and IPO Pricing: Evidence from Malaysia: studi empiris dilakukan di IPO 

Malaysia. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari leverage 

terhadap harga saham di Bursa Efek Malaysia yang nantinya akan berdampak pada 

keputusan investasi pada tahun 2009-2018. Teknik analisa yang digunakan adalah 

Regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian leverage berhubungan 
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negatif dengan IPO. Semakin tinggi rasio leverage semakin rendah keputusan 

investor dalam membeli saham pada perusahaan tersebut. 

4. W & Salim., (2019) 

 Penelitian yang dilakukan oleh W & Salim., (2019) dengan judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Pada Perusahaan Infrastruktur, 

Utilitas Dan Transportasi:studi empiris dilakukan pada perusahaan infrastruktur, 

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah cash flow, leverage, likuiditas, dan struktur 

modal. Teknik analisa yang digunakan adalah regrei linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa cash flow dan leverage tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan investasi, variabel likuiditas dan struktur 

modal berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan investasi. 

5. Sri Umami Eliyanti, (2019) 

 Penelitian yang dilakukan oleh sri Umami Eliyanti, (2019)  dengan judul 

Pengaruh leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan kepemilikan manajerial 

terhadap keputusan investasi pada perusahaan manufaktur: studi empiris dilakukan 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 

variabel yang digunakan adalah Leverage, Profitabilitas, Kebijakan deviden, dan 

Kepemilikan Manajerial. 
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6. Donggy, (2019) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Donggy, (2019)  dengan judul Pengaruh 

Profitabilitas, Asimetri Informasi, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Keputusan 

Investasi: studi empiris Perusahaan property dan Real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan Profitabilitas dengan rasio Return on equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan investasi, Asimetri informasi, leverage 

dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi.  

7. Kaniagara, (2018) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kaniagara, (2018) dengan judul Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Aktiva Tetap Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia: studi empiris 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang 

digunakan antara lain leverage Pertumbuhan penjualan, Likuiditas , Profitabilitas, 

dan Arus kas. Teknik analisa yang digunakan adalah Regresi linear berganda. Hasil 

penelitian Leverage dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi, Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi, profitabilitas dan arus kas berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap keputusan investasi. 
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8. Yunus, (2017) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yunus, (2017)  dengan judul Pengaruh 

Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Investasi:studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 

independen yang digunakan antara lain leverage dan profitabilitas. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah Regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

Leverage berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. 

9. Mwangi, (2013) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Mwangi, (2013) dengan judul Effect of 

financial leverage on Investment of on financial firms Listed At the Nairobi 

Securites Exchange: studi empiris pada perusahaan non keuangan yang tercatat di 

Bursa Efek Nairobi. Variabel variabel yang digunakan antara lain struktur modal, 

Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Current ratio. Teknik analisa yang 

digunakan adalah Regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan Leverage, 

pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi oleh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi. 

Variabel likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi di 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi. 
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10. Sandiar, (2017) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sandiar, (2017)  dengan judul Growth 

Opportunity Dalam Memoderasi Pengaruh Leverage Dan Debt Maturity Terhadap 

Keputusan Investasi: studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Variabel variabel independen yang digunakan antara lain leverage), 

debt maturity, growth opportunity. Teknik analisa data yang digunakan adalah 

regresi linear data panel. Hasil penelitian menunjukkan leverage berpengaruh 

negatif terhadap keputusan investasi, debt maturity berpengaruh negatif terhadap 

keputusan investasi, growth opportunities berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi, tidak ada interaksi antara leverage dan growth opportunities dalam 

mempengaruhi keputusan investasi, dan growth opportunities mampu memoderasi 

pengaruh debt maturity terhadap keputusan investasi. 

11. Sajid et al., (2016) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sajid et al., (2016) dengan judul Does 

Financial Leverage Influence Investment Decision? Empirel Evidence From KSE-

30 Index Of Pakistan: studi empiris pada Perusahaan keuangan dan non keuangan 

yang ada di Pakistan. Variabel variabel yang digunakan antara lain Leverage, 

Likuiditas, Profitabilitas atau Return on Assets, Pertumbuhan Penjualan, Cash 

Flow, Tobin Q. Teknik analisa yang digunakan adalah Regresi model OLS. Hasil 

penelitian menunjukkan Leverage berdampak negatif dan signifikan dan signifikan 

terhadap keputusan investasi. Yang berarti bahwa apabila leverage meningkat 
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makan investasi akan turun. Likuiditas dan profitabilitas memiliki dampak positif 

dan signifikan terhadap investasi perusahaan. Arus kas berdampak positif dan tidak 

signifikan terhadap keputusan investasi. 

 Secara umum penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian 

penelitian sebelumnya pada penggunaan variabel independen dari keputusan 

investasi yang diadopsi dari penelitian penelitian sebelumnya. Disini peneliti 

melakukan penelitian mengenai faktor faktor dari rasio keuangan yang 

mempengaruhi keputusan investasi pada saham dengan variabel current ratio, debt 

to equity ratio, Return on Assets, dan Return on Equity. Semua variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti sudah digunakan oleh penelitian sebelumnya dengan 

jumlah dan komposisi yang berbeda dengan semua penelitian sebelumnya  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signalling Theory (Teori Sinyal) 

 Menurut Jogiyanto (2013) dalam Oktaviani.J, (2018) teori sinyal 

menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan  terhadap 

keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan sesuatu yang 

penting untuk investor dan pelaku bisnis lainnya karena pada hakekat nya informasi 

tersebut menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa 

lalu, saat ini ataupun keadaan masa yang akan datang untuk kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efek nya. Informasi yang lengkap, relevan 

akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan untuk investor di pasar modal sebagai 

alat analisis dalam mengambil keputusan investasi. 
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 Jogiyanto (2013) dalam Oktaviani.J, (2018) menyatakan hubungan antara 

keputusan investasi saham dan Teori sinyal adalah bahwa informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberi sinyal bagi investor  

dalam pengambilan keputusan investasi. Pada saat informasi tersebut diumumkan 

dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan melakukan analisa terhadap informasi tersebut 

sebagai signal baik (good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman 

informasi tersebut. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik 

 Menurut Mamduh dan Halim (2005) dalam  Oktaviani.J, (2018) 

menjelaskan bahwa Current Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek nya dengan 

menggunakan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi nilai Current Ratio artinya 

semakin mudah perusahaan tersebut membayar hutang nya, dan nilai current ratio 

yang tinggi akan meningkatkan laba pada perusahaan. Perusahaan akan memberi 

sinyal positif kepada investor untuk prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Sehingga investor akan tertarik untuk membuat keputusan investasi dengan 

membeli saham di perusahaan tersebut. 

 Hubungan Debt to Equity ratio dengan teori sinyal yaitu apabila nilai debt 

to equity ratio tinggi maka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang 

yang besar dan semakin tinggi pula resiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki debt to equity ratio kemungkinan sedang mengalami 

masalah keuangan, hal ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Menurut 

Oktaviani.J, (2018) tingginya rasio menunjukkan posisi total hutang lebih besar 
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dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

meningkatkan resiko yang diterima oleh investor sebagai akibat dari beban bunga 

hutang yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sinyal oleh 

investor untuk tidak melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki Debt to 

equity ratio yang tinggi. 

 Hubungan Return on Assets dengan Keputusan investasi yaitu apabila nilai 

Return on Assets meningkat, artinya perusahaan mampu menggunakan aset aset nya 

secara produktif  sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini dapat 

dijadikan signal untuk para investor dalam memprediksi berapa besar perubahan 

nilai atas saham yang dimiliki oleh investor.  

 Menurut Mamduh dan Halim (2005) dalam Oktaviani.J, (2018) 

menjelaskan bahwa Return on Equity adalah Rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal 

saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham. Rasio return on equity merupakan rentabilitas perusahaan 

(rentabilitas modal saham). Investor yang akan membeli saham akan tertarik 

dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang dapat 

dialokasikan pada pemegang saham. Semakin tinggi nilai return on equity 

menunjukkan laba perusahaan juga tinggi. Perusahaan akan memberi sinyal positif 

kepada investor untuk prospek perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga 

investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan yang memiliki 

nilai return on equity yang tinggi. 
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2.3 Investasi  

2.3.1 Pengertian Investasi 

 Menurut Antonio, (2007); Rahmawan (2005) dalam (Yulianto, 2020) 

Investasi merupakan suatu cara untuk memperoleh keuntungan dengan 

menanamkan modal dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang ke 

dalam suatu bentuk usaha yang dinilai menguntungkan. 

 Menurut Fahmi, (2015) dalam (Donggy, 2019) Investasi merupakan upaya 

seseorang dalam menyisihkan sebagian kekayaan nya saat ini untu memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan investasi adalah untuk terciptanya 

keberlanjutan dalam investasi, profit yang maksimum, kemakmuran bagi pemegang 

saham dan turut memberikan andil dalam pembangunan bangsa. 

2.3.2 Macam-Macam bentuk Investasi 

 Kegiatan penanaman modal untuk menghasilkan keuntungam di masa yang 

akan datang yang disebut investasi pada dasarnya dibagi menjadi dua (Pardiansyah, 

2017) dalam (Yulianto, 2020) : 

1. Investasi Langsung 

Dalam investasi langsung, investor baik perorangan maupun 

perseroan melakukan investasi dengan membali aset secara langsung 

yang dinilai akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Aset yang dimaksud dalam investasi langsung yaitu berupa aset rill atau 

aset berwujud yang bersifat produktif seperti tanah, bangunan, mesin, 

kendaraan, dan lain lain. Investor memiliki tanggung jawab sendiri 
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dalam mengelola aset investasi langsung untuk menghasilkan 

keuntungan dari investasi langsung tersebut. Investor juga harus siap 

untuk menanggung kerugian atas investasi langsung yang dilakukan 

nya. 

2. Investasi Tidak Langsung 

Dalam investasi tidak langsung, investor  melakukan investasi nya 

tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan pengelolaan aset hasil investasi 

secara langsung karena hal tersebut dilakukan oleh pihak perantara. 

Investor akan hanya menerima bukti berupa saham, reksadana, maupun 

obligasi sebagai bukti bahwa investor telah melakukan investasi 

transaksi yang dilakukan pada investasi tidak langsung biasanya di 

lakukan di pasar modal atau pasar uang.  

 Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan investasi adalah 

menetapkan sasaran investasi, membuat kebijakan akuntansi, memilih strategi 

portofolio, memilih aset; dan mengukur dan mengevaluasi kinerja (Wiwit dan 

Achmad, 2018) dalam (Donggy, 2019).  

Ada beberapa dasar dasar yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan suatu 

keputusan investasi antara lain tingkat keuntungan dan risiko. Tingkat keuntungan 

yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh 

dengan adanya investasi, sedangkan tingkat risiko yang dimaksud adalah seberapa 

besar risiko yang dapat ditanggung oleh investor ketika melakukan investasi. Maka 

dari itu keputusan investasi sangat penting bagi investor untuk mempertimbangkan 

dalam melakukan suatu investasi. 
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2.3.3 Pengertian Keputusan Investasi 

 Keputusan investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang 

memiliki jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang dalam berbagai 

bidang usaha. Investasi juga dapat diartikan sebagai bentuk penundaan konsumsi di 

masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih di masa yang akan datang, 

dimana hal tersebut mengandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan 

analisa-analisa yang baik dalam menentukan keputusan investasi. Dalam 

melakukan keputusan investasi, investor harus melakukan beberapa analisa salah 

satu nya adalah analisa rasio keuangan (Kasmir dan Jakfar, 2014) dalam (Donggy, 

2019). Bentuk, macam dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi dan 

menunjang tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut 

tidak dapat diperkirakan secara pasti. Dirumuskan sebagai harga saham tahun berjalan 

dengan harga saham tahun sebelumnya yang kemudian dibagi dengan harga saham 

tahun sebelumnya. Harga saham yang digunakan oleh penelitian ini adalah harga 

saham penutupan 

 𝐾𝑒𝑝𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠 ∶  
𝑃𝑡  −  𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
     

Keterangan  

Pt  : Harga Saham Tahun berjalan 

Pt-1 : Harga saham Tahun lalu 
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2.4 Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio Keuangan atau financial Ratio adalah pelaporan mengenai kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dihitung dalam bentuk rasio digunakan untuk 

menilai baik atau buruknya kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu 

(Kasmir, 2014) dalam (Yulianto, 2020). Rasio keuangan berupa perbandingan 

angka angka yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang akan dijadikan 

sebuah rasio untuk mengetahui tolak ukur kinerja keuangan perusahaan dalam satu 

periode. Dengan ada nya rasio keuangan, investor dapat menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan yang nantinya digunakan dalam membuat keputusan 

investasi   

2.4.2 Analisa Rasio Keuangan 

 Menurut (Harahap, 2011) dalam (Oktaviani.J, 2018) analisis Rasio 

Keuangan adalah penguraian pos-pos pada laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan mengetahi hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat 

penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis laporan keuangan 

merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan dan hasil-hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga data yang telah 

diperoleh dapat diperbandingkan atau dianalisa lebih lanjut agar memperoleh data 

untuk mendukung keputusan yang akan diambil. 
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2.4.3 Jenis jenis Rasio Keuangan 

 Mamduh dan Halim dalam (2005) dalam Oktaviani.J, (2018) 

mengelompokkan rasio keuangan menjadi lima yaitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Adapun rasio rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Rasio Likuiditas  

 Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek atau hutang lancar dengan 

aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari dua yaitu 

a. Current ratio atau rasio lancar adalah kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang jangka pendek nya menggunakan aset lancar yang 

dimiliki.  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∶  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  𝑋 100 % 

(sumber Kasmir, 2012) 

b. Quick Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek menggunakan aset 

lancar dikurangi persediaan  

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∶  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  𝑋 100 % 

 Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah current 

ratio 
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2. Rasio Solvabilitas 

 Rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi semua kewajiban nya (baik kewajiban jangka panjang maupun 

kewajiban jangka pendek 

a. Debt to total Assets 

Debt to Total Asset (DTA) adalah rasio yang digunakan untuk 

menghitung seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditur untuk 

perusahaan. 

b. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai 

atau mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah 

modal atau ekuitas. dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

modal  yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang perusahaan 

c. Long Term debt to equity Ratio (LTDER) 

Long Term debt to equity Ratio (LTDER) adalah rasio yang menilai atau 

mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal. 

untuk mengukur seberapa banyak bagian dari setiap modal yang 

dijadikan sebagai penjamin hutang jangka panjang. 

d. Time Interest Earned Ratio (TIER) 
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Time Interest Earned Ratio (TIER) adalah  rasio yang digunakan untuk 

menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar 

biaya bunga dari kewajibannya. 

 

e. Fixed charge coverage Ratio 

Fixed charge coverage Ratio adalah asio yang menyerupai seperti time 

interest earned ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika 

perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atau menyewa suatu 

aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease contract 

 Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to equity 

Ratio 

3. Rasio Profitabilitas 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham tertentu 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) adalah Rasio ini mengukur berapa besar 

laba kotor yang dihasilkan dibandingkan dengan total nilai penjualan 

bersih perusahaan atau perbandingan antara laba kotor terhadap 

penjualan bersih. 
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b. Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu atau perbandingan antara laba setelah pajak dengan 

total aset. 

c. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur 

penghasilan yang dicapai oleh pemegang saham (baik pemegang saham 

biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

diinvestasikan pada perusahaan atau perbandingan antara laba setelah 

pajak terhadap total modal atau total ekuitas. 

 Rasio Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on 

Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). 

2.5 Kerangka Pemikiran 

2.5.1 Pengaruh Current ratio terhadap keputusan investasi 

 Current ratio  adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban 

kepada pihak luar maupun pihak dalam perusahaan. Semakin bagus likuiditas 

perusahaan artinya kemampuan perusahaan dikatakan mampu membayar utang-

utang yang jatuh tempo. Semakin tinggi current ratio menandakan dana yang 

dimiliki oleh perusahaan juga tinggi sehingga perusahaan tersebut dalam keadaan 

baik. Ketika current ratio tinggi maka memberikan sinyal positif atas kemampuan 
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perusahaan dalam membayar kan hutang nya. Sehingga akan berdampak kepada 

investor dalam melakukan keputusan investasi untuk membeli saham perusahaan 

tersebut.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yulianto, 2020); (W & Salim, 

2019); (Kaniagara, 2018); (Mwangi, 2013); dan (Sajid et al., 2016) menunjukkan 

bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Sehingga 

ada hubungan positif antara likuiditas terhadap keputusan investasi 

H1 : current ratio berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

2.5.2 Pengaruh Debt to equity Ratio terhadap keputusan investasi 

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau 

mengukur perbandingan antara jumlah hutang dengan jumlah modal atau ekuitas. 

Debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang 

yang besar dan semakin tinggi pula resiko yang dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki debt to equity ratio kemungkinan sedang mengalami 

masalah keuangan, hal ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. Menurut 

Oktaviani.J, (2018) tingginya rasio menunjukkan posisi total hutang lebih besar 

dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

meningkatkan resiko yang diterima oleh investor sebagai akibat dari beban bunga 

hutang yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sinyal oleh 

investor untuk tidak melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki Debt to 

equity ratio yang tinggi.. sehingga dalam hal ini Debt to Equity ratio mempunyai 

hubungan berlawanan arah dan signifikan terhadap keputusan investasi. 

H2 : Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 
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2.5.3 Pengaruh Retun on Assets terhadap keputusan investasi 

 Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi Return on assets menunjukkan 

bahwa modal yang di investasikan oleh perusahaan dalam keseluruhan aset yang 

dimiliki menghasilkan keuntungan neto yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan 

ketika perusahaan bisa mendapatkan laba yang bagus di setiap periode, maka 

investor-investor tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan tersebut akan merugi 

atau bankrut. Sehingga, laba yang diperoleh oleh perusahaan, dapat dinikmati juga 

oleh investor dalam bentuk deviden dan membuka peluang datangnya investor-

investor baru yang ingin menanamkan modal nya. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Sri Umami Eliyanti, 2019); (Yunus, 2017); (Sajid et al., 2016) menunjukkan 

bahwa Return on Assets berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

H3: Return on Assets berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

2.5.4 Pengaruh Return on Equity terhadap keputusan investasi 

 Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio return on equity 

merupakan rentabilitas perusahaan (rentabilitas modal saham). Investor yang akan 

membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total 

profitabilitas yang dapat dialokasikan pada pemegang saham. Semakin tinggi nilai 

return on equity menunjukkan laba perusahaan juga tinggi. Perusahaan akan 

memberi sinyal positif kepada investor untuk prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya di 
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perusahaan yang memiliki nilai return on equity yang tinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Hong & Linh, 2020); (Ong et al., 2020); dan (Donggy, 2019) 

menunjukkan bahwa Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi. 

H4 : Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi 

Berdasarkan kerangka pemikirian teoritis diatas maka dapat digambarkan sebagai 

berikut 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.6 Hipotesis 

 Berdasarkan tinjuan pustaka dan kerangka pemikiran teoritis maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : current ratio berpengaruh terhadap keputusan investasi 

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap keputusan investasi 

H3 :Return on Assets berpengaruh terhadap keputusan investasi 

H4 : Return on Equity berpengaruh terhadap keputusan investasi 


