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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan 

Dewasa ini manajemen keuangan memegang peranan yang sangat penting. 

Seiring dengan berkembangnya tugas manajer keuangan yang tidak hanya 

mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-

tagihan, mencari dana, akan tetapi manajer keuangan juga harus mampu 

menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta 

pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. Penginvestasian dana merupakan tolak ukur besar kecilnya suatu 

perusahaan, baik dilihat dari aspek laba, risiko usaha, maupun likuiditasnya. 

Pengaturan kombinasi sumber dana (hutang dan modal sendiri) berikut kebijakan 

dividen merupakan penentu besar kecilnya beban finansial. Semua variabel 

tersebut akan mempengaruhi penilaian perusahaan secara keseluruhan. 

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi 

kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. 

Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva 

tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mempu 

mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan biaya yang paling 

murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan. 

Sutrisno (2009;3). 

 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan suatu fungsi yang menggunakan metode ilmu dan 

seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan 

sumber ekonomi atau faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah dicapai 

sebelumnya.  
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Untuk lebih jelas akan di kemukakan pendapat Nickels dan McHugh 

(1997)dalam Tisnawati dan Saefullah (2009;9)sebagai berikut :  

“Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.” 

 

2.1.2 Pengertian Keuangan 

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memperlancar 

kegiatan operasinya. Menurut Lawrence J. Gitman (2009;4), pengertian 

keuangan adalah sebagai berikut: 

 “ The art and science of managing money.” 

Artinya keuangan adalah seni dan ilmu dalam me-manage uang. 

Dari uraian diatas tentang pengertian manajemen dan pengertian keuangan 

dapatlah ditarik kesimpulan mengenai pengertian manajemen keuangan yaitu 

suatu seni dan ilmumelalui sebuah proses/rangkaian kegiatan berupa perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya 

organisasi lainnyauntuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli yaitu Van 

Horne (2005;3) yang telah dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari, dkk, 

menyatakan bahwa: 

“Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan 

manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar 

belakangnya.” 

Sedangkan menurutSuad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006;4) 

mengatakan bahwa: 

“Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melakukan 

kegiatan ini sering disebut sebagai manajer keuangan.” 

Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan 

sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 
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mendapatkan dana dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Usaha mendapatkan dana sering 

disebut pembelanjaan pasif, dan bila kita lihat di neraca akan terlihat di sisi 

pasiva, sedangkan usaha mengalokasikan dana disebut pembelanjaan aktif dan 

dineraca akan terlihat di sisi aktiva. Sutrisno (2009;3). 

Gambar 2.1  

Hubungan Manajemen Keuangan dan Neraca 
 

 

 

 

 

 

2.1.3  Tujuan Manajemen Keuangan 

Kita tahu bahwa tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran 

para pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham 

diperlihatkan dalam semakin tingginya harga saham, yang merupakan 

pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan 

dividen. Oleh karena itu kemakmuran para pemegang saham dapat dijadikan 

sebagai dasar analisis dan tindakan rasional dalam proses pembuatan keputusan. 

Kadang-kadang, memaksimumkan laba dicanangkan sebagai tujuan perusahaan, 

akan tetapi hal itu tidak dapat mencapai sasaran memaksimalkan kemakmuran 

para pemegang saham. Yang lebih penting bukanlah laba melainkan laba per 

lembar saham (earning per share). Laba didapatkan dengan mengurangkan 

penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk meningkatkan 

keuntungan bisa dengan menarik modal baru (mengeluarkan saham baru), dan 

menginvestasikan dana yang diperoleh tersebut pada investasi yang bebas risiko 

(misalnya deposito atau obligasi pemerintah). 

Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan 

memaksimumkan laba per lembar saham tidak sama dengan memaksimumkan 

harga pasar saham. Harga pasar saham mencerminkan nilai riil perusahaan.  
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Harga pasar saham sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni :  

1. Laba per lembar saham. 

2. Tingkat bunga bebas risiko, dan  

3. Tingkat ketidakpastian operasi perusahaan.  

 

Misalnya perusahaan melakukan investasi yang bersifat spekulatif, ada 

kecenderungan harga saham akan turun karena risiko usahanya menjadi semakin 

besar.Sutrisno (2009;4). 

 

2.1.4  Fungsi Manajemen Keuangan 

Ada beberapa Fungsi Menajemen Keuangan menurut Sutrisno 

(2009;5), antara lain :  

1. Keputusan Investasi. 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan 

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan 

mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. 

Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut 

tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan 

mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang 

diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian 

tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan. 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 
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3. Keputusan Dividen. 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang 

saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan 

untuk menentukan yaitu :  

a. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk cash dividen. 

b. Stabilitas dividen yang dibagikan. 

c. Dividen saham (stock dividen). 

d. Pemecahan saham (stock split) serta  

e. Penarikan kembali saham yang beredar yang semuanya ditujukan 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.  

 

 Secara skematis, Fungsi Manajemen Keuangan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 

Skematis Fungsi Manajemen Keuangan 

 

 

 

 

  

 Dari gambar di atas, terlihat manajer keuangan sebagai perantara dari 

pasar keuangan dan operasi perusahaan. Pasar keuangan sebagai sumber 

pendanaan bagi perusahaan, ada yang bersifat formal dan informal. Pasar 

keuangan yang bersifat formal seperti bank, pasar modal, lembaga keuangan, bank 

perkreditan rakyat, maupun pegadaian. Sedangkan pasar keuangan yang bersifat 

informal seperti: rentenir, pengijon, baitul mal wattamwil, atau lembaga keuangan 

yang tidak mempunyai badan hukum. Pasar keuangan ada yang menyediakan 
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sumber dana jangka pendek (pasar uang) dan sumber dana jangka penjang (pasar 

modal). 

 Dari gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa: (1) Manajer Keuangan 

mencari sumber danadari pasar keuangan (keputusan pendanaan) dengan 

komposisi yang menghasilkan biaya paling murah, baik sumber dana hutang 

maupun modal sendiri, (2) Setelah dana didapatkan, manajer keuangan 

menanamkannyake dalam operasi perusahaan, yakni untuk membeli aktiva tetap 

atau menambah modal kerja (keputusan investasi), agar didapatkan keuntungan 

yang optimal, (3) Dari investasi yang ditanamkan diharapkan akan didapatkan 

keuntungan yang lebih dari cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. Dari 

hasil keuntungan tersebut manajer keuangan akan memberikan kompensasi 

kepada pemilik dana di pasar keuangan. Sumber dana hutang akan diberikan 

kompensasi berupa bunga, sedangkan sumber dana modal sendiri akan diberikan 

dividen (4a). Namun dari keuntungan tersebut tidak semuanya dibagikan, tetapi 

ada sebagian yang ditanamkan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan untuk 

mengembangkan perusahaan, ini merupakan kebijakan/keputusandividen (4b). 

  

2.1.5 Tanggung Jawab Manajemen Keuangan 

Menurut Susan Irawati (2006;4). Tugas utama manajer keuangan yaitu 

membuat planning tentang pengadaan dan pengalokasian dana guna 

memaksimumkan nilai perusahaan. Dimanadi dalamnya menyangkut kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Peramalan dan Perencanaan. 

Manajer keuangan harus berhubungan dengan para eksekutif yang lain 

dalam memprediksi masa depan perusahaan. 

2. Keputusan Investasi dan Pembiayaan. 

Manajer keuangan harus dapat menyediakan modal untuk bahan 

pendukung dalam pertumbuhan perusahaan. Sumber dana dapat digunakan 

untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan adalah modal internal dan 

eksternal. 
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3. Pengkoordinasian dan Pengendalian. 

Manajer keuangan juga harus bersikap kooperatif atau bekerja sama 

dengan eksekutif bidang lain agar perusahaan dapat beroperasi se-efisien 

mungkin 

4. Interaksi dengan Pasar Modal. 

Dikarenakan pasar modal sebagai salah satu tempat penyedia dana, maka 

manajer keuangan harus selalu berhubungan dengan pasar modal. 

 

2.2 Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

Investor melakukan sejumlah investasiuntuk memperoleh keuntungan. 

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana investor 

yang memilihnya. 

Pengertian investasi menurut Bodie, Kane, Marcus (2004;3) adalah 

sebagai berikut: 

 “ An investment is the current commitment of money or other resources 

in the expectation of reaping future benefits.” 

Artinya bahwa suatu investasi adalah komitmen yang dibuat sekarang 

mengenai uang atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapat keuntungan 

di masa yang akan datang. 

Manajemen investasi atau yang lebih dikenal dengan portofolio itu sangat 

dibutuhkan dalam proses pengaturan uang dan juga dalam proses pembelian dan 

penjualan saham. 

Investasi itu sendiri adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang 

dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dan tujuannya untuk 

memperoleh penghasilan selama jangka waktu tertentu. 

 Definisi investasi menurut Jogiyanto (2009;5) adalah sebagai berikut: 

 “Penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkanke aktiva 

produktif selama periode waktu yang tertentu.” 
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Sedangkan definisi investasi menurut  Tendelilin (2010;2) adalah sebagai 

berikut: 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa mendatang.” 

Menurut Sunariah (2006;4) bahwa kepemilikan aktiva finansial dalam 

rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

investasi langsung (direct investing) dan investasi tidak langsung (indirect 

investing). Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan surat-surat 

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go-public 

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen atau 

capital gains. Sedangkan investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat 

berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi 

(investment company) yang berfungsi sebagai perantara. Pemilikan aktiva tidak 

langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang bertindak 

sebagai perantara atau intermediary. Dalam peranannya sebagai investor tidak 

langsung, pedagang perantara (pialang) mendapatkan dividen dan capital gain 

seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh 

penerimaan berupa capital gain atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan 

oleh perusahaan perantara tersebut. 

Berikut adalah skema investasi langsung dan investasi tidak langsung 

menurut Jogiyanto (2009;7). 

 

Gambar 2.3 

Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 
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2.2.2.  Tujuan Investasi 

Tujuan dari investasi menurut Tendelilin (2010;8) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, 

seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya 

tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas 

perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi 

pada bidang-bidang tertentu. 

Untuk mendapatkan tingkat return yang diharapkan, investor dituntut 

keberanianya dalam menanggung risiko. Pada investasi terdapat 2 (dua) atribut 

berbeda yang melekat pada investasi yaitu resiko dan waktu. Pada beberapa kasus, 

elemen waktu merupakan faktor yang mendominasi, sedangkan pada kasus 

lainnya dapat menjadi atribut yang dominan. Namun bisa juga baik waktu maupun 

risiko menjadi faktor yang penting. 

Pilihan investasi yang dihadapi oleh pemodal tidak hanya mengandalkan 

pada tingkat keuntungan yang diharapkan saja, karena pemodal diharapkan pada 

risiko yang harus diambil ketika melakukan kegiatan investasi. Apabila pemodal 

mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi maka pemodal juga harus bersedia 

menanggung risiko yang tinggi pula.  
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2.2.3 Proses Investasi 

Seorang yang ingin membentuk portofolio perlu melakukan langkah-

langkah dalam penilaian investasi yang disebut sebagai proses investasi. 

Suad Husnan (2005;47) mengatakanbahwa “Proses Investasi 

menunjukan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam 

sekuritas : yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi 

tersebut dan kapan investasi tersebut dilakukan.” Untuk mengambil 

keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan kebijakan investasi. 

Pada tahap ini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya, berapa 

banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada hubungan yang 

positif antara risiko dan keuntungan investasi, maka pemodal tidak bisa 

mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan 

keuntungan sebesarnya. Pemodal harus menyadari bahwa ada 

kemungkinan untuk menderita rugi. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan 

baik dalam keuntungan maupun risiko. 

2. Analisis sekuritas. 

Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual (sekelompok) 

sekuritas. Ada 2 (dua) filosofi dalam melakukan analisis sekuritas. 

Pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa ada sekuritas yang 

misspriced (harganya dalam, mungkin terlalu tinggi, mungkin terlalu 

rendah), dan analisis dapat mendeteksi sekuritas-sekuritas tersebut. Ada 

berbagai cara untuk melakukan analisis sekuritas, tetapi pada garis 

besarnya dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) 

harga di masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga sekuritas di 

masa yang akan datang. Analisi fundamental berupaya mengidentifikasi 

prospek perusahaan (lewat analisis terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhinya) untuk bisa memperkirakan harga saham di masa yang 

akan datang. 
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3. Pembentukan portofolio. 

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi 

sekuritas. Sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi dana 

yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan 

banyak sekuritas (dengan kata lain pemodal melakukan diversifikasi) 

dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Sebagaimana 

telah disebutkan di atas, pemilihan sekuritas dipengaruhi antara lain oleh 

preferensi risiko, pola kebutuhan kas, status pajak, dan sebagainya. 

4. Melakukan revisi portofolio. 

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya, 

dengan maksud kalau perlu melakukan perubahan terhadap portofolio 

yang telah dimiliki. Kalau dirasa bahwa portofolio yang sekarang dimiliki 

tidak lagi optimal, atau tidak sesuai dengan preferensi risiko pemodal, 

maka pemodal dapat melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas 

yang membentuk portofolio tersebut. 

5. Evaluasi kinerja portofollio. 

Dalam tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja 

(performance) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang 

diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Tidak benar kalau suatu 

portofolio yang memberikan keuntungan yang lebih tinggi mesti lebih baik 

dari portofolio lainnya. Faktor risiko perlu dimasukan, karena itu perlu 

dilakukan standar pengukurannya. 

Menurut Zaenal Arifin (2005;21), sebuah keputusan investasi dikatakan 

optimal jika pengaturan waktu konsumsi tersebut dapat memaksimumkan 

ekspektasi utilitas (expected utility). Untuk memaksimumkan utilitas seseorang 

hanya akan melakukan investasi jika ekspektasi manfaat dari penundaan konsumsi 

lebih besar dibandingkan dengan jika uang tersebut dibelanjakan sekarang. 

Namun, ekspektasi manfaat tersebut nilainya tidak pasti. Untuk itu, lebih lanjut 

Zaenal Arifin (2005;21) mengatakan bahwa : 
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“Investor mempunyai beberapa tahap sebelum berinvestasi, tahap 

pertama, pengidentifikasikan pilihan-pilihan yang tersedia dan tahap 

kedua, investor memilih satu pilihan yang terbaik.” 

 

2.2.4 Return dalam Investasi 

Dikatakan bahwa suatu investasi mempunyai risiko, berarti bahwa 

investasi tersebut tidak akan memberikan return yang pasti. Dengan kata lain, 

return yang diperoleh bersifat tidak pasti. Dalam keadaan seperti itu para pemodal 

hanya akan mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. 

Menurut Jogiyanto (2009;243)mengukur return dan risiko untuk sekuritas 

tunggal memang penting, tetapi bagi manajer portofolio,return dan risiko seluruh 

sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Bagaimanapun juga menghitung 

return dan risiko untuk sekuritas tunggal juga berguna karena nilai-nilai tersebut 

akan digunakan untuk menghitung return dan risiko portofolio. 

Menurut Jogiyanto (2009;243) return realisasi portofolio (portfolio 

realized return) merupakan rata-rata tertimbang dari return-return realisasian 

tiap-tiap sekuritas tinggal di dalam portofolio. Secara matematis, return realisasi 

portofolio dapat ditulis sebagai berikut: 
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Dimana: 

Rp = Return realisasian portofolio 

Wi = Porsi dari sekuritas i terhadap sekuritas di portofolio 

Ri = Return realisasian dari sekuritas ke i 

n = Jumlah dari sekuritas tunggal 

 

 Sedangkan menurut Jogiyanto (2009;244)return ekspektasi portofolio 

(portfolio expected return) merupakan rata-rata tertimbang dari return-return 

ekspektasiantiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return ekspektasi 

portofolio dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut: 
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Dimana : 

E(Rp) = Return ekspektasian dari portofolio 

Wi = Porsi dari sekuritas i terhadap seluruh sekuritas di portofolio 

E(Ri) = Return ekspektasian dari sekuritas ke i 

n = Jumlah dari sekuritas tunggal 

 

2.2.5 Risiko dalam Investasi 

Tidak seperti halnya return portofolio yang merupakan rata-rata 

tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal, risiko portofolio (portfolio risk) 

tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko 

portofolio mungkin dapat lebih kecil dari risiko rata-rata tertimbang masing-

masing sekuritas tunggal.  

 

Menurut Jogiyanto (2009;246) definisi dari risiko portofolio yaitu: 

“Varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio 

tersebut.” 

Pengertian Risiko menurut Van Horne (2005;145) yang telah 

dialihbahasakan oleh Dewi Fitriasari, dkk, adalah: 

“Risiko adalah perbedaan antara pengembalian aktual dengan 

pengembalian yang diharapkan” 

Sedangkan pengertian Risiko menurut Tendelilin (2010;102) adalah 

sebagai berikut: 

“Risiko investasi bisa diartikan sebagai kemungkinan perbedaan 

antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan.” 

Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko 

suatu investasi. Sumber-sumber tersebut menurut Tendelilin (2010;103) antara 

lain: 

 

 



BAB II.TINJAUAN PUSTAKA  27 

 

 

 

1. Risiko suku bunga. 

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu 

investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, cateris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga 

saham akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga turun, harga 

saham naik. 

2. Risiko pasar. 

Fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas 

returnsuatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya 

ditunjukan oleh berubahnya indeks pasar saham secara 

keseluruhan.Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik. 

3. Risiko inflasi. 

Inflasi yang menigkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang 

telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebut 

sebagai risiko daya beli.Jika inflasi mengalami peningkatan, investor 

bisanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi 

penurunan daya beli yang dialaminya. 

4. Risiko bisnis. 

Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut 

sebagai risiko bisnis. Misalnya perusahaan pakaian jadi yang bergerak 

pada industri tekstil, akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri 

tekstil tersebut. 

5. Risiko finansial. 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan 

utang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi utang yang 

digunakan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan. 

6. Risiko likuiditas. 

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu saham yang diterbitkan 

perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. semakin cepat suatu 

saham bisa diperdagangkan, maka semakin likuid saham tersebut, 
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demikian sebaliknya. Semakin tidak likuid suatu sekuritas semakin besar 

pula risiko likuiditas yang dihadapi perusahaan. 

7. Risiko nilai tukar mata uang. 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai mata uang domestik (negara 

perusahaan tersebut) terhadap nilai mata uang negara lainnya.Risiko ini 

sering disebut sebagai currency risk atau exchange rate risk. 

8. Risiko negara. 

Risiko ini sering disebut sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan 

dengan kondisi perpolitikan suatu negara.Bagi perusahaan yang beroperasi 

di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi di negara bersangkutan sangat 

penting diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. 

Menurut Bodie et. al. (2005:168), tiga jenis perilaku investor dalam 

menghadapi risiko : 

1. Risk averse, investors who are reject investment portfolios that are fair 

games or worse 

2. Risk neutral, investor judge risky prospects solely by their expected rate of 

returns. 

3. Risk lover, this investors adjusts the expected return upward to take 

account the “fun” of confronting the prospects risk. 

Apabila diterjemahkan secara sederhana adalah sebagai berikut : 

1. Investor yang tidak menyukai risiko (risk averse) 

Investor yang tidak terlalu mengharapkan returntinggi karena tidak berani 

menanggung risiko terlalu besar, lebih tepatnya berinvestasi secara aman. 

Investor jenis ini selalu berusaha memperkecil, serta memperhitungkan 

segala sesuatunya dengan matang dan melihat kesempatan yang ada untuk 

dapat melakukan investasi baik dalam jangka waktu menengah maupun 

jangka waktu yang panjang. Investor yang risk averse biasanya 

mempunyai toleransi risiko yang kecil sehingga alokasi aset akan lebih 

banyak pada instrument pendapatan tetap dan pada saham semakin kecil. 

 

2. Investor yang menyukai risiko (risk moderat/risk neutral) 
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Investor yang mengharapkan returntinggi dengan kondisi yang “let’s it 

flow” mengikuti kecenderungan naik atau turunnya NAB (Nilai Aktiva 

Bersih) pada periode tertentu. Jenis investor ini bersedia untuk terus 

berinvestasi dengan tingkat risiko yang semakin tinggi dengan catatan 

peningkatan returnakan diterima adalah sama dengan peningkatan risiko. 

Investor yang risk neutral, alokasi aset atas investasi akan seimbang antara 

saham dengan instrument berpendapatan tetap. 

3. Investor yang sangat menyukai risiko (risk lover atau risk taker) 

Investor yangberani menanggung risiko, yaitu menghadapi NAB (Nilai 

Aktiva Bersih) yang berfluktuatif dan hanya melihat returnyang sangat 

tinggi. Investor yang risk loverakan melakukan investasi semakin besar 

pada instrument saham dan semakin kecil pada instrumen berpendapatan 

tetap. 

Disamping berbagai sumber risiko diatas, dalam manajemen investasi 

modern menurut Tendelilin (2010;104) juga dikenal pembagian risiko total 

investasi kedalam dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak 

sistematis. Risiko sistematis atau dikenal dengan risiko pasar merupakan risiko 

yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. 

Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. 

Risiko tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik (risiko perusahaan) 

adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. 

Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan 

penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio, risiko perusahaan bisa 

diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada sekian banyak jenis 

sekuritas. 

 

 

 

 

 

2.3 Pasar Modal 
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Menurut Sunariah (2006;4) definisi pasar modal secara umum yaitu: 

“Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya 

adalah bank-bank komersial dan semuanya lembaga perantara 

dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang 

beredar.” 

Sedangkan menurut Sunariah (2006;4) definisi pasar modal dalam arti 

sempit yaitu: 

“Suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi dan jenis surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa perantara perdagangan efek.” 

Serta menurut Tendelilin (2010;26) definisi pasar modal adalah sebagai 

berikut ; 

“Pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumya memiliki 

umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi” 

 Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan 

usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) melakukan investasi 

dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, ditempat itu pula 

perusahaan (entities) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan 

cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Dengan wawasan yang luas, proses transaksi pada dasarnya tidak dibatasi oleh 

lokasi dan dinding gedung pasar modal, mengingat transaksi dapat terjadi 

dimanapun juga. Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan iklim usaha 

yang sehat dan dapat dipercaya, maka transaksi diatur dalam kerangka sistem 

yang terpadu dibawah kendali suatu pasar modal yang secara legal dijamin oleh 

undang-undang negara. Tanpa jaminan kepastian hukum dari negara, maka 

transaksi investasi tidak akan terlaksana dan tidak akan menghasilkan iklim yang 

kondusif. Jaminan yang diberikan negara akan mendorong pasar modal menjadi 

efisien. 

 

 

Transaksi jual beli surat berharga di pasar modal dapat berbentuk: 
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1. Utang berjangka (jangka pendek/jangka panjang).  

Utang berjangka (jangka pendek/jangka panjang) merupakan salah satu 

bentuk pendanaan dalam suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan 

dengan menerbitkan surat berharga dan dijual kepada para pemilik dana 

ataupun para pemodal. Penerbitan surat berharga tersebut, dilakukan 

dengan cara mengeluarkan janji secara tertulis (notes) kepada para pihak 

untuk meminjam dana dengan disertai kewajiban membayar sejumlah 

balas jasa berupa bunga. Janji tertulis semacam itu dimungkinkan dan 

dijamin Hukum Dagang dan Hukum Perdata yang berlaku sah pada suatu 

negara. Disamping itu mekanisme yang berlaku dalam pasar modal 

memberikan jaminan kepada para pemodal/investor, bahwa emiten 

merupakan entitas yang dapat dipercaya keandalannya dalam melunasi 

kewajiban tersebut. Dalam rangka pendanaan utang jangka panjang 

dikenal 2 (dua) macam surat berharga, yaitu: 

a. Surat obligasi. 

merupakan surat pengakuan utang oleh suatu entitas (biasanya 

berbentuk badan usaha perseroan terbatas) dengan disertai janji 

memberikan imbalan bunga dengan rate tertentu. Obligasi berjangka 

biasanya mempunyai hari jatuh tempo yang relatif panjang, diatas tiga 

tahun.  

b. Sekuritas lainnya. 

Terdiri dari berbagai jenis sekuritas yang biasanya disebut dengan 

sekuritas kredit. Misalnya: right, waran, opsi dan future. Sekuritas 

kredit mempunyai hari jatuh tempo relatif pendek, yang disebut 

berjangka menengah, yaitu antara 1 sampai 3 tahun. 

2. Penyertaan. 

Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu 

entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana 

dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas perusahaan 

tersebut. Badan usaha yang membutuhkan pendanaan, menerbitkan surat 

berharga dan dijual kepada pemodal yang mengakibatkan para pemodal 
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tersebut dapat memiliki sebagian perusahaan sebesar jumlah surat 

berharga yang dikuasainya. Surat berharga semacam ini umumnya disebut 

saham (share). Sebagai pemodal mereka berhak mendapat pembagian 

keuntungan secara periodik dari perusahaan sebagaimana layaknya 

pemilik mula-mula, yang disebut dengan dividen. Disamping hak yang 

terlekat dalam kepemilikan atas saham, terlekat pula kewajiban sebagai 

pemegang saham. 

Proses transaksi surat-surat berharga tersebut diatas, diilakukan oleh 

lembaga yang memberikan fasilitas jual beli saham ataupun obligasi yang 

disebut bursa. Di bursa efek tersebut semua pihak yang ikut bermain 

didalamnya diatur, bagaimana menjalankan transaksi bisnis di pasar 

tersebut. Pengaturan ini menyebabkan tidak dengan sendirinya para emiten 

boleh menawarkan sahamnya di lantai bursa tanpa memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh pemegang otoritas pasar modal. Ini berarti, apabila 

suatu perusahaan bermaksud mengedarkan dan menjual surat berharga di 

bursa, maka perusahaan harus dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

 

2.3.1 Fungsi Pasar Modal  

Menurut Sutrisno (2009;301) Pasar modal memiliki beberapa fungsi 

strategis yang menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang 

membutuhkan dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Pemerintah 

sangat berkepentingan dalam pembinaan pasar modal, karena dengan 

membaiknya kondisi pasar modal bisa mencegah terjadinya capital flight atau 

pelarian modal ke luar negeri. Bila suatu negara tidak ada pasar modal 

kemungkinan besar akan terjadi capital flight  karena tidak adanya sarana 

investasi bagi para pemilik dana. Oleh karena itu pasar modal mempunyai 

beberapa fungsi antara lain yaitu: 

1. Sebagai sumber penghimpunan dana. 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari beberapa sumber 

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan adalah pasar modal selain sistem perbankan yang selama ini 
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dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvesional. Ada 

beberapa keterbatasan apabila perusahaan memanfaatkan bank sebagai 

sumber dana. Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik 

dari perbankan terbatas, karena pada industri perbankan dikenal dengan 

adanya legal lending limit atau Batas Maksimal Pemberian Kredit 

(BMPK). Sehingga bila perusahaan ingin menggalang dana yang 

jumlahnya relatif besar akan menghambat dengan aturan perbankan 

tersebut. Oleh karena itu perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk 

menggalang dana yang besarnya sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada 

batasan besarnya dana. 

2. Sebagai sarana investasi. 

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau 

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai 

reputasi bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang 

dikeluarkan akan laku diperjual-belikan di bursa. Sementara, pemilik dana 

atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan 

pada perbankan yang notabennya mempunyai tingkat keuntungan yang 

relatif kecil. Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjual-belikan, 

maka bagi investor merupakan alternatif instrumen investasi di pasar 

modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah 

memindahkan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya atau 

dari satu industri ke industri lainnya. Oleh karena itu pasar modal sebagai 

salah satu alternatif instrumen penempatan dana bagi investor selain 

perbankan atau investasi langsung lainnya.  

3. Sebagai pemerataan pendapatan. 

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik 

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut. 

Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan 
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atau dividen, sehingga semula hanya oleh beberapa orang pemilik, 

akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat artinya ada pemerataan pendapat 

kepada masyarakat. 

4. Sebagai pendorong investasi. 

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan pembangunan 

dan perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan memajukan pembangunan membutuhkan investasi besar. Pemerintah 

tidak akan mampu untuk melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh 

pihak swasta nasional dan asing. Untuk mendorong agar pihak swasta 

nasional dan asing  mau melakukan investasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang 

kondusif bagi mereka. Salah satu iklim investasi yang kondusif adalah 

likuidnya pasar modal. Semakin baik pasar modal, semakin banyak 

perusahaan yang akan masuk ke pasar modal dan semakin banyak investor 

baik nasional asing yang bersedia menginvestasikan dananya ke Indonesia 

melalui pembelian surat berharga di pasar modal. 

 

2.3.2 Peranan Pasar Modal 

Menurut Sunariah (2006;7) Pasar modal mempunyai peranan penting 

dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara 

dengan negara yang lain. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar 

modal, yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan 

keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. 

Terkecuali dalam negara dengan perekonomian sosialis ataupun tertutup, pasar 

modal bukanlah suatu keharusan. 

Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari 5 

(lima) segi sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. 

Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam 

melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan 
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transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara 

tidak langsung). Pada dewasa ini, kemudahan tersebut dapat dilakukan 

dengan lebih sempurna setelah adanya sistem perdagangan efek melalui 

fasilitas perdagangan berkomputer. 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan 

mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal. 

Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan (emiten) untuk 

memuaskan keinginan para pemegang saham, kebijakan dividen dan 

stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Pemuasan yang diberikan 

kepada para pemegang saham tercermin dalam harga sekuritas. Tingkat 

kepuasan hasil yang diharapkan akan menentukan bagaimana pemodal 

menanam dananya dalam surat berharga atau sekuritas dan tingkat harga 

sekuritas dipasar mencerminkan kondisi perusahaan. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan 

beroperasinya pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga 

yang dimiliki tersebut pada setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, 

maka investor terpaksa harus menunggu pencairan surat berharga yang 

dimilikinya sampai dengan saat likuidasi perusahaan. Keadaan semacam 

ini akan menjadikan investor kesulitan menerima uangnya kembali. 

Bahkan tertunda-tunda dan berakibat menerima risiko rugi yang sulit 

diprediksi sebelumnya. Eksistensi operasi pasar modal memberikan 

kepastian dalam menghindarkan risiko rugi, yang pada dasarnya tidak 

seorangpun investor yang bersedia menanggung kerugian tersebut. Jadi, 

operasi pasar modal dapat menghindarkan ketidakpastian dimasa yang 

akan datang dari segala bentuk risiko dapat diantisipasi sebelumnya 

dengan baik. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat 

berpenghasilan kecil mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan 
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alternatif cara penggunaan uang mereka. Selain menabung, uang dapat 

dimanfaatkan melalui pasar modal dan beralih ke investasi yaitu dengan 

membeli sebagian kecil saham perusahaan publik. Apabila sebagian kecil 

saham tersebut sedikit demi sedikit berkembang dan meningkat jumlahnya 

maka ada kemungkinan bahwa masyarakat dapat memiliki saham 

mayoritas. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

bagi para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat 

menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para pemodal secara 

lengkap, yang apabila hal tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan 

biaya yang sangat mahal. Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya 

memperoleh informasi ditanggung oleh seluruh pelaku pasar bursa, yang 

dengan sendirinya akan jauh lebih murah. Biaya infomasi tersebut dapat 

diklasifikasi menjadi dua yaitu: 

a. Biaya pencairan (search cosh) informasi tentang perusahaan (emiten). 

Termasuk didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya iklan untuk 

mengumumkan jual/beli saham. Disamping itu, harus diperhitungkan 

pula adanya biaya implisit, seperti waktu mencari calon pembeli atau 

calon investor. 

b. Biaya informasi termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau 

kelemahan surat berharga. Misalnya dividen dari suatu saham 

perusahaan. Dalam pasar modal yang efisien informasi itu semua 

dicerminkan dalam harga saham. 

Kelima aspek tersebut diatas memperlihatkan aspek mikro yang ditinjau 

dari sisi kepentingan para pelaku pasar modal namun, dalam rangka 

perekonomian secara nasional (tinjauan secara Makro Ekonomi) atau dalam 

kehidupan sehari-hari, pasar modal mempunyai peranan yang lebih luas 

jangkauannya.  

Peranan pasar modal dalam suatu perekonomian negara adalah sebagai 

berikut: 
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1. Fungsi tabungan (savings function). 

Menabung dapat dilakukan dibawah bantal, celengan atau di bank, tetapi 

harus diingat bahwasanya nilai mata uang cenderung akan turun di masa 

yang akan datang. Bagi penabung, metode yang dipergunakan sangat 

dipengaruhi oleh kemungkinan rugi sebagai akibat penurunan nilai mata 

uang, inflasi, risiko hilang dan lain-lain. Apabila seseorang ingin 

mempertahankan nilai sejumlah uang yang dimilikinya, maka perlu agar 

kerugian yang bakal dideritanya tetap minimal. Dengan melihat gambaran 

tersebut, para penabung perlu memikirkan alternatif menabung ke wilayah 

lain yaitu investasi. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

memberi jalan yang begitu murah dan mudah, tanpa risiko untuk 

menginvestasikan dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk 

memperbanyak jasa dan produk-produk disuatu perekonomian. Hal 

tersebut akan mempertinggi standar hidup suatu masyarakat. Dengan 

membeli surat berharga, masyarakat diharapkan bisa mengantisipasi 

standar hidup yang lebih baik. Contohnya, Jepang sesudah Perang Dunia II 

mementingkan tabungan, dan masyarakatnya membeli surat berharga di 

pasar modal. Hal tersebut menghasilkan perekonomian dengan standar 

hidup yang tinggi di Jepang, dan mengakibatkan kecemburuan sosial bagi 

negara lain. 

2. Fungsi kekayaan (wealth function). 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali. Cara ini lebih baik karena kekayaan itu tidak 

mengalami depresiasi (penyusutan) seperti aktiva lain. Contohnya, mobil, 

gedung, kapal lautdan aktiva lainnya. Semakin bertambah umur kekayaan 

tersebut akan semakin besar nilai penyusutannya. Akan tetapi, obligasi, 

saham, deposito, dan instrumen surat berharga lainnya, tidak mengalami 

depresiasi. Surat berharga memiliki  kekuatan beli (purchasing power) 

pada masa yang akan datang.  

3. Fungsi likuiditas (liquidity function). 
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Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa dilikuidasi 

melalui pasar modal dengan risiko yang sangat minimal dibandingkan 

dengan aktiva lain. Proses likuidasi berharga dengan biaya relatif murah 

dan lebih cepat. Dengan kata lain, pasar modal adalah ready market untuk 

melayani pemenuhan likuiditas para pemegang surat berharga. Meskipun 

apabila dibandingkan uang, masih lebih likuid uang. Uang mempunyai 

tingkatan likuiditas yang paling sempurna, tetapi kemampuannya 

menyimpan kekayaan lebih rendah dibandingkan surat berharga. 

Bagaimanapun yang sebagai alat denominasi mudah terganggu oleh inflasi 

dari waktu ke waktu. Hampir semua mata uang negara-negara yang ada di 

dunia mengalami inflasi struktural, yang mengakibatkan daya beli uang 

semakin menurun (devaluasi). Oleh karena itu, masyarakat akan lebih 

memilih instrumen pasar modal sampai mereka memerlukan dana untuk 

dicairkan kembali. 

4. Fungsi penjamin (credit function). 

Selain persoalan-persoalan diatas, pasar modal merupakan fungsi 

pinjaman untuk konsumsi atau investasi. Pinjaman merupakan utang 

kepada masyarakat. Pasar modal bagi suatu perekonomian negara 

merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang 

dihimpun masyarakat. Pemerintah lebih mendorong pertumbuhan pasar 

modal untuk mendapatkan dana yang lebih mudah dan lebih murah. 

Karena, melihat kenyataannya bahwa pinjaman dari bank dunia 

mempunyai rate bunga yang sangat tinggi. Sedangkan, perusahaan-

perusahaan juga menjual obligasi di pasar modal untuk mendapatkan dana 

dengan biaya bunga rendah dibandingkan dengan bunga dari bank. Dana 

tersebut dapat dipakai untuk ekspansi atau sebagai jaminan dividen 

terhadap pemegang saham. 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Menurut Suad Husnan (2005;8) faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 

modal yaitu: 
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1. Supply sekuritas. 

Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan 

sekuritas di pasar modal. Pernyataan yang perlu dijawab adalah (1) apakah 

terdapat jumlah perusahaan yang cukup banyak di suatu negara yang 

memerlukan dana yang bisa diinvestasikan dengan menguntungkan. Dan 

(2) apakah mereka bersedia memenuhi persyaratan full disclusure (artinya 

mengungkapkan kondisi perusahaan) yang dituntu oleh pasar modal. 

2. Demand sekuritas. 

Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki 

jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut 

mungkin berasal dari individu, perusahaan non keuangan, maupun 

lembaga-lembaga keuangan. Sehubungan dengan faktor ini, maka income 

perkapita suatu negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar 

kecilnya demand akan sekuritas. 

3. Kondisi politik dan ekonomi. 

Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi Supply dan Demand akan 

sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan 

ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi Supply dan Demand akan 

sekuritas. 

4. Masalah hukum dan peraturan. 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang 

disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. 

Kebenaran informasi, karena itu, menjadi sangat penting, disamping 

kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi 

pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak 

diperlukan.Pada seluruh negara seringnya kelemahan justru pada aspek 

keempat ini. 

5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal 

dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara 

efisien. 
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Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemilik dana dan pihak yang memerlukan dana secara 

langsung (artinya tidak ada perantara keuangan yang mengambil alih 

risiko investasi). Dengan demikian maka peran informasi yang dapat 

diandalkan kebenarannya dan cepat tersedianya menjadi sangat penting. 

Disamping itu transaksi harus dapat dilakukan dengan efisien dan dapat 

diandalkan. Diperlukan berbagai lembaga dan profesi yang menjamin 

persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi. 

 

2.3.4 Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar bagi instrumen finansial jangka panjang 

(lebih dari satu tahun jatuh temponya). Yang dimaksud dengan instrumen dalam 

pasar modal ini yaitu semua surat-surat berharga (sekuritas) yang dapat 

diperdagangkan di bursa efek. 

Menurut Suad Husnan (2005;36), jenis sekuritasyang diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Saham biasa, yaitu bukti kepemilikan atas suatu saham, keuntungan 

pemegang saham berasal dari dividen dan kenaikan harga saham (capital 

gain). Besar kecilnya dividen yang diterima pemegang saham tidak tetap 

tetapi tergantung pada RUPS. Pemilik saham biasa mempunyai hak pilih 

(vote) dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan 

pemungutan suara. 

2. Saham preferen, merupakan saham yang akan menerima sejumlah dividen 

dengan jumlah yang tetap. Biasanya pemilik saham preferen tidak 

mempunyai hak pilih dalam RUPS. 

3. Obligasi, yaitu tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang ditunjukan oleh 

coupon rate yang tercantum pada obligasi tersebut. 

4. Obligasi konversi, adalah obligasi yang dapat dikonversikan (ditukar) 

menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya. 
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5. Sertifikat right, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya 

untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Sertifikat ini diberikan 

kepada pemegang saham lama ketika dilakukan penawaran umum terbatas 

kepada pemegang saham. 

6. Reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya 

menitipkan uang kepada pengelola reksadana (disebut manajer investasi), 

untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar 

modal. 

7. Waran, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang sahamnya 

untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut 

dengan harga tertentu pada waktu tertentu. 

Instrumen investasi di pasar modal sering disebut dengan efek. Menurut 

UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,  definisi efek yaitu: 

“Setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, waran, 

opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan 

sebagai efek.”  

Instrumen yang paling sering diperjual-belikan di pasar modal Indonesia 

adalah saham dan obligasi. 

 

2.3.5 Jenis-jenis Pasar Modal 

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan 

jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan. 

Menurut Sunariah (2006;12), jenis-jenis pasar modal tersebut ada beberapa 

macam, yaitu : 

1. Pasar perdana. 

Pasar perdana adalah “Penawaran saham dari perusahaan yang 

menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang 

ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar 

sekunder.” Pengertian tersebut menunjukan, bahwa pasar perdana 
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merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau 

sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) 

sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga saham di pasar perdana 

ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan go public 

(emiten), berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan, 

peranan penjamin emisi pada pasar perdana selain menentukan harga 

saham, juga melaksanakan penjualan saham kepada masyarakat sebagai 

calon pemodal. Dari uraian diatas menegaskan bahwa pada pasar perdana, 

saham yang bersangkutan untuk pertama kalinya diterbitkan emiten dari 

hasil penjualan saham tersebut keseluruhannya masuk sebagai modal 

perusahaan. 

2. Pasar sekunder. 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pasar perdana. Jadi pasar sekunder dimana saham dan 

sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan 

di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Besarnya 

permintaan dan penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

a. Faktor internal perusahaan. 

Yang berhubungan dengan kebijakan internal pada suatu perusahaan 

beserta kinerja yang telah dicapai. Hal ini berkaitan dengan hal-hal 

yang seharusnya dapat dikendalikan oleh manajemen. Misalnya, 

pendapatan per lembar saham, besarnya dividen yang dibagi, kinerja 

manajemen perusahaan, prospek perusahaan di masa yang kan datang 

dan lain sebagainya. 

b. Faktor eksternal perusahaan. 

Yaitu, hal-hal diluar kemampuan perusahaan atau diluar kemampuan 

manajemen untuk mengendalikan. Sebagai contoh: munculnya gejolak 

politik pada suatu negara, perubahan kebijakan moneter, dan laju 

inflasi yang tinggi. Perdagangan pasar sekunder, bila dibandingkan 

dengan perdagangan pasar perdana mempunyai volume perdagangan 
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jauh yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa pasar sekunder 

merupakan pasar yang memperdagangkan saham sesudah melewati 

pasar perdana. Sehingga hasil penjualan saham disini biasanya tidak 

lagi masuk modal perusahaan, melainkan mesuk ke kas para pemegang 

saham yang bersangkutan. 

3. Pasar ketiga. 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain diluar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi, dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek 

dengan diawasi dan dibina oleh Badan  Pengawas Pasar Modal. Jadi dalam 

pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan 

floor trading (lantai bursa). Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa 

pemusatan informasi yang disebut “trading information”. Informasi yang 

diberikan dalam pasar ini meliputi: harga-harga saham, jumlah transaksi, 

dan keterangan lainnya mengenai surat berharga yang bersangkutan. 

Dalam sistem perdagangan ini pialang dapat bertindak dalam kedudukan 

sebagai pedagang efek maupun sebagai perantara pedagang. 

Di Indonesia, bursa paralel sudah ditiadakan dengan alasan efisiensi, 

karena saham-saham yang diperdagangkan di bursa paralel sudah dapat 

diperdagangkan di BES (Bursa Efek Surabaya). Negeri Belanda memiliki 

pasar serupa, mereka menyebut “parallel market”, sedangkan Amerika 

Serikat dinamakan NASDAQ (National Association of Securities Dealer 

Quotation system). 

4. Pasar kempat. 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan sahamdari suatu pemegang saham ke 

pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. 

Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan 

dalam jumlah besar (block sale). Sebagai contoh PT. Nusamba mengambil 

alih pemilikan saham PT. Astra International dari beberapa 
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investor/pemegang saham lainnya sehingga menguasai 15% saham yang 

beredar. Meskipun transaksi pengalihan saham tersebut terjadi secara 

langsung antara pemodal yang satu dengan pemodal yang lain, mekanisme 

kerja dalam pasar modal  menghendaki pelaporan terhadap transaksi block 

sale tersebut kepada Bursa Efek Jakarta secara terbuka. Jadi, pada 

akhirnya transaksi antarpemodal tersebut juga harus dicatatkan pula di 

bursa efek.  

 

2.3.6 Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal (BEI) 

Perdagangan saham sebelumnya merupakan perdagangan biasa 

sebagaimana jual beli barang di pasar pada umumnya. Ada pembeli, penjual, 

tawar menawar, penyerahan barang dan uang. Hanya saja bedanya bahwa di 

dalam perdagangan saham ini seseorang yang ingin membeli atau menjual saham 

di bursa efek tidak dapat secara langsung mengadakan transaksi jual beli tersebut. 

Untuk melakukan jual beli investor harus melalui perusahaan efek (broker atau 

pialang) yang juga anggota bursa yang selanjutnya akan bertindak sebagai 

pembeli atau penjual. 

Kegiatan transaksi tersebut dilakukan di bursa efek, yaitu sebuah pasar 

yang terorganisir tempat para pialang (broker) melakukan transaksi jual beli surat 

berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan bursa efek. 

Kegiatan transaksi perdagangan di lantai bursa dilakukan oleh perusahaan 

efek melalui orang yang ditunjuk sebagai Wali Perantara Pedagang Efek (WPPE). 

Saat ini di Indonesia ada 2 (dua) bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya. 

Praktik perdagangan saham di Indonesia saat ini mengalami tahapan 

perkembangan yang sangat pesat, hal ini untuk mengejar keterbelakangan dengan 

pasar modal dunia khususnya di negara-negara maju. Sebelum tahun 2002 praktik 

perdagangan saham di Indonesia masih sederhana dalam artian, bahwa surat 

saham akan melekat pada diri pemiliknya. Hal ini mengandung risiko waktu yang 

ditanggung untuk penyelesaian transaksi akan lebih lama, jadi menunjukan 

adanya inefisiensi. Di samping itu, risiko kemungkinan terjadinya hilang atau 
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rusak sangat tinggi. Di pasar modal negara lain, misalnya Kanada, Jerman, 

Inggris, praktik yang lazim terjadi adalah saham yang diperdagangkan tidak 

disertai penyerahan fisik. Dalam hal ini sertifikat berada di kustodian. Praktik 

yang lebih canggih lagi terjadi di Perancis sama sekali meniadakan secara fisik. 

Praktik semacam ini sekarang sudah dilakukan di Indonesia (sucripless trading), 

yaitu sejak juni 2002, sehingga fisik sudah tidak perlu lagi, tetapi akan disimpan 

di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 

Gambar berikut adalah skema proses perdagangan saham yang berlaku di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Proses Perdagangan Saham 
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LPP : Lembaga Penyimpanan dan Penjamin 

LKP : Lembaga Kliring dan Penyelesaian 

BAE : Biro Administrasi Efek 

Sumber : Klinik Go public& Investasi, BEJ, 1995 
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Rusdin (2006;68)menyatakan definisi saham sebagai berikut : 

“Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan.” 

Sedangkan menurut Tendelilin (2010;32) definisi Saham sebagai berikut : 

“Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset 

perusahaan yang menerbitkan saham.” 

Selanjutnya menurut Tendelilin (2010;32), sebagai pemilik, pemegang 

saham suatu perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada berbagai 

keputusan penting perusahaan antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat 

umum pemegang saham (RUPS). Pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan laba dan aktiva perusahaan.Apabila perusahaan menghasilkan laba 

dalam menjalankan bisnisnya, maka sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan 

kepada pemiliknya (pemegang saham) sebagai dividen.Di Indonesia, keputusan 

pembagian dividen harus memperoleh persetujuan RUPS. Setelah itu, perusahaan 

terbuka akan menyampaikan pengumuman secara resmi jadwal pelaksanaan dan 

besarnya pembayaran dividen melalui surat kabar dan melaporkan kepada bursa 

efek yang telah mencatat sahamnya. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas 

yang cukup populer diperjual-belikan di pasar modal. 

Oleh karena itu, maka tidak heran bila dikatakan bahwa saham adalah 

jenis sekuritas yang paling berisiko, investor akan menanggung risiko penuh 

sebesar modal sahamnya tersebut bilamana perusahaan itu bangkrut. Ada dua 

kemungkinan yang diharapkan seorang investor dalam membeli saham, yaitu 

pertama, dividen atau keuntungan  yang dibagikan, untuk mendapatkan 

dividenseorang harus menunggu saat RUPS dilakukan, oleh karena itu maka 

dividenadalah daya tarik bagi investor yang membeli saham untuk kepentingan 

jangka panjang. Sedangkan kedua adalah capital gain atau selisih harga jual 

dengan daya beli. Investor akan mengalami keuantungan bila harga jual lebih 

tinggi dari harga ketika ia membeli dan demikian juga sebaliknya. 

Harga saham suatu perusahaan dapatlah dijadikan salah satu indikator 

untuk melihat apakah perusahaan itu baik atau tidak. Bila harga suatu perusahaan 
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turun apalagi secara drastis misalnya, maka dapatlah kita katakan bahwa kinerja 

perusahaan itu terganggu, apakah oleh faktor eksternal atau internal, kendati harga 

saham tidaklah mencerminkan secara komprehensif kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Saham 

Di dalam prakteknya terdapat beberapa jenis saham, yang dibedakan 

menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh oleh para pemegang saham. 

Ditinjau dari peralihannya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham 

atas nama. Saham atas unjuk adalah saham yang didalam sertifikatnya tersebut 

tidak dicatat nama pemiliknya agar mudah dipindah-tangankan dari seorang 

investor kepada investor lainnya. Jadi siapapun pemegang saham semacam ini 

berhak untuk duduk dalam RUPS dan mendapatkan dividen. Sedangkan saham 

atas nama adalah saham yang didalam lembarannya tertulis nama pemilliknya. 

Ditinjau dari segi manfaat untuk pemiliknya saham digolongkan menjadi 

saham biasa dan saham preferen. 

 Lawrance J. Gitman (2009;331)menjelaskan pengertian saham biasa 

sebagai berikut : 

 “ Common Stockholders are sometimes referred to as residual owners 

because they receive what is left-that residual-after all other claims on 

the firm’s income and assets have been satisfied .” 

Artinya bahwa pemegang sahambiasakadang-kadang disebutsebagai 

pemiliksisakarena merekamenerima apa yangtersisa-yang-sisa setelahsemua 

klaimlainnya atas penghasilanperusahaandan asettelah terpenuhi. 

Menurut Sunariah (2006;127) ada 2 (dua) jenis saham biasa yaitu: 

1. Saham atas nama. 

Saham atas nama yaitu saham yang nama pemilik saham tertera di atas 

saham tersebut. 

 

2. Saham atas unjuk. 
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Saham atas unjuk yaitu saham yang  nama pemilik saham tidak tertera di 

atas saham tersebut. 

Pada saat ini saham-saham yang diperdagangkan di Indonesia adalah 

saham atas nama. Untuk itu, pembeli saham harus segera mendaftarkan dan 

mengadministrasikan saham tersebut atas nama pembeli. Sebab, apabila belum 

terdaftar sebagai pemegang saham, maka pembeli tersebut tidak berhak mendapat 

seluruh hak-hak pemegang saham. 

Para pemegang saham pada suatu perusahaan mempunyai hak-hak yang 

melekat dalam pemilikan saham biasa yang dijamin oleh undang-undang. Hak 

pemegang saham biasa menurut Sunariah (2006;129) antara lain : 

1. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara pada Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Luar Biasa (RULB). 

Ketentuanya adalah satu saham atau suara. Jadi satu suara dibatasi oleh 

satu saham yang dimiliki. 

2. Sebagai pemegang saham, mempunyai wewenanguntuk memilih direktur 

perusahaan, memilih manajemen seperti komisaris dan direksi perusahaan, 

dimana tugas komisaris antara lain mewakili para pemegang saham dalam 

mengatasi pekerjaaan dan tugas direksi. Direksi inilah yang bertugas 

menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. 

3. Mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham pada perusahaan 

yang bersangkutan sebelum dibeli oleh investor baru. Oleh karena itu, 

pemegang saham mempunyai hak untuk mempertahankan proporsi 

pemilikan perusahaan. 

4. Pemegang saham diberi hak atas laba bersih perusahaan sebagai hasil atas 

dana yang diinvestasikan. Hak atas laba dibagikan kepada seluruh 

pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dikuasainya. Hal 

ini berbentuk dividen yaitu dapat berupa,dividen tunai dan dividen saham. 

5. Pada saat likuidasi pemegang sahambiasa bertanggung jawab sebesar 

jumlah saham yang dimiliki atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Oleh 

karena itu kasus likuidasi perusahaan, maka pemegang saham semacam 
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ini, akan diberi hak untuk dibayar setelah semua kreditur dan pemegang 

saham preferensi dibayar. 

6. Pemegang saham biasa mempunyai hak melihat atau mengetahui hasil 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan daftar para pemegang saham 

suatu perusahaan. 

7. Pemegang saham biasa mempunyai akses tidak terbatas atau bebas 

sepenuhnya untuk akses pembukuan keuangan, kecuali dibatasi oleh suatu 

keadaan tertentu. 

8. Risiko pemegang saham terbatas sesuai dengan modal yang ditanam 

dalam perusahaan tersebut. 

 

Sunariah (2006;132)menjelaskan pengertian saham preferen (preferen 

stock) sebagai berikut: 

“Saham preferensi (Preferred Stock) adalah jenis saham lain sebagai 

alternatif saham biasa. Disebut preferensi karena pemegang saham 

preferensi mempunyai hak keistimewaan di atas pemegang saham 

biasa, untuk hal-hal tertentu yang diperjanjikan saat emisi saham.” 

Sunariah (2006;133) menjelaskan menganai hak-hak istimewa pemegang 

saham preferen tersebut adalah: 

1. Masing-masing pemegang saham preferensi mempunyai dividen yang 

ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemegang saham 

dan manajemen. 

2. Dalam hal pembagian dividen, pemegang saham preferensi mempunyai 

hak untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham 

biasa dibayarkan. 

3. Pada kasus likuidasi, pemegang saham preferensi mempunyai hak klaim 

terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. 

4. Pemegang saham preferensi tidak mempunyai hak suara (voting). 
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2.4.3 Harga saham 

Menurut David Sukardi & Kurniawan Indonanjaya (2010;1)harga 

saham adalah : 

“Harga saham merupakan harga yang terbentuk di bursa saham dan 

umumnya harga saham itu diperoleh untuk menghitung nilai saham”. 

Sedangkan menurut Lie Charlie (2008;8), harga saham adalah: 

“Harga saham terdiri atas harga nominal dan harga penawaran.” 

Suatu saham memuat harga saham yang disebut harga nominal. Harga 

nominal ini merupakan harga yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap 

lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal ini biasanya tergantung 

pada keinginan emiten dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan untuk 

memperoleh laba. Ketentuan harga saham ini tentunya akan berbeda dengan harga 

perdana (primary price) dari suatu harga saham. Harga saham perdana adalah 

harga sebelum suatu saham dicatatkan (issued) di bursa efek. Harga perdana 

merupakan harga yang terdiri atas hasil negosiasi antara penjamin emisi dengan 

calon emiten. Jika harga saham terjual dengan harga perdana yang lebih tinggi 

maka selisih harga tersebut diakui sebagai agio saham. 

 

2.4.4 Analisis Harga Saham 

Setiap pelaku di pasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. 

Terdapat 2 (dua) tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku di pasar 

modal, setiap tipe memiliki kelebihan masing-masing. Kedua analisis tersebut 

adalah analisis fundamental dan analisis teknikal atau grafik. Di dalam praktik, 

kebanyakan investor menggunakan kedua analisis tersebut untuk transaksi saham 

mereka. 

1. Analisis fundamental 

Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 

menentukan nilai intrinsik suatu instrument finansial. Menurut David 

Sukardi dan Kurniawan Indonanjaya (2010;1)mengemukakan bahwa: 
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“Analisis fundamentalmenyatakan bahwa setiap instrument investasi 

mempunyai landasan yang kuat yaitu nilai intrinsik yang dapat 

ditentukan melalui suatu analisis yang sangat hati-hati terhadap 

kondisi pada saat sekarang dan prospeknya di masa yang akan 

datang.” 

Analisis fundamental digunakan untuk mengevaluasi prospek masa 

mendatang, pertumbuhan dan profit perusahaan dalam kaitannya dengan 

perekonomian serta makro nasional, pertimbangan industri perusahaan dan 

kondisi perusahaan itu sendiri. Analisis fundamental akan membandingkan 

nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan 

apakah harga pasar saham sudah benar-benar mencerminkan nilai yang 

seharusnya. 

2. Analisis teknikal  

Analisis teknikal merupakan suatu analisis yang lebih memperhatikan 

pada apa yang telah terjadi di pasar, daripada apa yang seharusnya terjadi. 

Para analisis teknikal tidak begitu peduli terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pasar, sebagaimana para analisis fundamental, tetapi lebih 

berkonsentrasi pada instrumen di pasar. 

Definisi analisis teknikal menurutDavid Sukardi dan Kurniawan 

Indonanjaya (2010;2) menyatakan bahwa : 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati perubahan harga di waktu yang lalu, 

volume perdagangan dan indeks harga saham gabungan.” 

 

2.4.5 Faktor-faktor  yang Dapat Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang bersifat 

kuantitatif maupun bersifat kualitatif. Menurut David Sukardi dan Kurniawan 

Indonanjaya (2010;3), harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Berdasarkan adanya penawaran (Supply) dan permintaan (Demand). 

Para analis menggunakan grafik riwayat harga dan volume transaksi untuk 

memprediksi gerakan selanjutnya. 
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2. Berdasarkan kondisi ekonomi, politik dan lain-lain. 

Para analis menyakinkan bahwa semua hal (kondisi ekonomi, politik, dan 

lain-lain) sudah tercermin pada harga saham. 

3. Harga bergerak dalam suatu tren. 

Harga nilai saham bergerak ke satu arah, naik atau turun, membentuk tren. 

4. Pola Tindakan Pasar Berulang. 

Pola-pola tertentu terlihat dari waktu ke waktu di grafik. 

 

2.4.6 Portofolio  

Menurut Sunariah (2006;194) definisi portofolio yaitu: 

 “Portofolio adalah serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang 

diinvestasi dan dipegang oleh pemodal, baik perorangan maupun 

lembaga. Kombinasi aktiva tersebut bisa berupa aktiva riil, aktiva 

finansial ataupun keduanya.” 

Seorang pemodal yang menginvestasikan dananya di pasar modal biasanya 

tidak hanya memilih satu saham saja. Alasannya dengan melakukan kombinasi 

saham, pemodal dapat meraih return yang optimal sekaligus akan memperkecil 

risiko melalui diversifikasi. 

Pembentukan portofolio berawal dari usaha diversifikasi investasi  guna 

mengurangi risiko. Menurut Sunariah (2006;194), terbukti bahwa semakin 

banyak jenis efek yang dikumpulkan dalam keranjang portofolio, maka resiko 

kerugian saham yang satu dapat dinetralisir oleh keuntungan yang diperoleh dari 

saham lain. 

Selanjutnya Sunariah (2006;194) menyatakan, dalam konteks portofolio 

pasar, harus dipahami adanya risiko investasi yang terdiri dari 2 (dua) komponen, 

yaitu: 

1. Risiko sistematik (systematic risk) 

2. Risiko tidak sistematik (unsystematic risk) 

Risiko sistematik merupakan risiko pasar yang bersifat umum dan berlaku 

bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan, sedangkan risiko tidak 

sistematik merupakan risiko yang terkait dengan suatu saham tertentu yang 
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umumnya dapat dihindari (avoidable) atau diperkecil melalui diversifikasi 

(diversifiable). 

 

2.5 Model Indeks Tunggal (Single Index Model) 

2.5.1  Pengertian Model Indeks Tunggal 

Jogiyanto (2009;329) menyatakan bahwa Single Index Model ( Model 

Indeks Tunggal) dikembangkan oleh William Sharpe (1963). Model ini dapat 

digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di Model Markowitz dengan 

menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan 

model Markowirz. Disamping itu, Model Indeks Tunggal dapat juga digunakan 

untuk menghitung return ekspektasian dan risiko portofolio.  

Selanjutnya Jogiyanto (2009;329)menyatakan bahwa Single Index Model 

didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah 

dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan 

saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik, 

kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham turun maka saham akan 

mengalami penurunan. Hal ini menyarankan bahwa return-return dari sekuritas 

mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum (common response) terhadap 

perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan 

secara matematis return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

�� � �� �  �� . �� 

Dimana: 

�� = Return sekuritas ke-i 

��= Suatu variabel acak yang menunjukan komponen dari return sekuritas ke-i  

yang independen terhadap kinerja pasar. 

��= Beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan �� akibat dari  

perubahan �� 

�� = Tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak 
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Selanjutnya Jogiyanto (2009;331) mendefinisikan persamaanSingle Index 

Model secara matematis yaitu :  

�� �  �� �  �� .  �� �  �� 

Dimana : 

�� = Tingkat keuntungan sekuritas individual emiten 

�� = Adalah bagian dari tingkat keuntungan suatu saham yang tidak  

dipengaruhi oleh perubahan saham 

�� = Koefisien beta untuk sekuritas i 

�� = Tingkat keuntungan portofolio saham 

��= Kesalahan residual 

 

Model Indeks Tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua 

komponen, yaitu : 

1. Komponen return yang unik diwakili oleh ��  yang independen terhadap 

return pasar. 

2. Komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili 

oleh β� .  R� 

Bagian return yang unik (�� )hanya berhubungan dengan peristiwa mikro 

(micro event) yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tidak mempengaruhi 

semua perusahaan-perusahaan secara umum. Bagian return yang berhubungan 

dengan return pasar ditunjukan oleh beta (�� ) yang merupakan sensitivitas return 

suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Secara konsensus, return pasar 

mempunyai beta bernilai 1. 

Model Indeks Tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk return 

ekspektasian (expected return), Selanjutnya Jogiyanto (2009;332) 

mendefinisikan return ekspektasian (expected return) secara matematis sebagai 

berikut: 

����	 �  �� �  �� . ����	 

Dimana : 

����	 = Return ekspektasian suatu saham 

��  = Bagian dari tingkat keuntungan suatu saham yang tidak dipengaruhi oleh  
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perubahansaham   

��  = Koefisien beta untuk sekuritas ke-i 

����	 =Return ekspektasian dari indeks pasar 

 

2.5.2 Asumsi Model Indeks Tunggal 

Model Indeks Tunggal menggunakan asumsi yang merupakan 

karakteristik model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model lainnya. 

Menurut Jogiyanto (2009;333) asumsi utama dari Model Indeks Tunggal adalah 

kesalahan residu dari sekuritas ke-i tidak berkovari (berkorelasi) dengan kesalahan 

residu sekuritas ke-j atau �� tidak berkovari dengan �� untuk semua nilai dari i dan 

j. Selanjutnya Jogiyanto (2009;333) merumuskan asumsi tersebut sebagai 

berikut : 

��  ��� . ��� � 0 

Dimana : 

Cov = korelasi/kovari 

�� = Kesalahan residu sekuritas ke-i 

�� = Kesalahan residu sekuritas ke-j 

 

2.5.3 Varian Return Sekuritas Model Indeks Tunggal 

Jogiyanto (2009;335) menyatakan bahwa rumus varian return sekuritas 

berdasarkan Model Indeks Tunggal adalah sebagai berikut : 

�� " �  �� ".  #�  " �  #$�  " 

Dimana : 

�� "  = Varian Return Sekurutas ke-i 

�� " . #�  " = Risiko yang berhubungan dengan pasar 

#$�  "  = Risiko untuk masing-masing perusahaan 

 

Risiko (varian return) sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini 

terdiri dari dua bagian, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar (market 
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related risk) yaitu �� ".  #�  " dan risiko unik masing-masing perusahaan (unique 

risk) yaitu #$�  ". 

 

2.5.4 Kovarian Return antar Sekuritas Model Indeks Tunggal 

Kovarian return antara dua sekuritas i dan j, menurut Jogiyanto 

(2009;339) dapat dituliskan sebagai berikut : 

��� � �� . ��  . #�  " 

Dimana : 

��� = Kovarian return antara dua sekuritas i dan j 

�� = Koefisien beta untuk sekuritas ke-i 

�� = Koefisien beta untuk sekuritas ke-j 

#�  " = Risiko indeks pasar 

  

2.5.5 Analisis Portofolio Menggunakan Model  Indeks Tunggal 

Selain hasil Model Indeks Tunggal dapat digunakan sebagai input analisis 

portofolio, Model Indeks Tunggal dapat juga digunakan langsung untuk analisis 

portofolio. Analisis portofolio menyangkut perhitungan return ekspektasi 

portofolio dan risiko portofolio. Jogiyanto (2009;345). 

Rumus expected return portofolio. 

����� � �� � �� . ����	 

Dimana : 

����� = Expected return portofolio 

�� = Bagian dari tingkat keuntungan suatu saham yang tidak dipengaruhi oleh  

perubahansaham   

�� = Koefisien beta portofolio 

����	 = Return ekspektasian dari indeks pasar 
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Sedangkan untuk rumus Varian Portofolio (Risiko Portofolio) adalah : 

�� " � �� " . ��  " 

Dimana : 

�� "  = Varian Portofolio (Risiko Portofolio) 

�� " . ��  " = Risiko portofolio yang berhubungan dengan pasar 

 

2.5.6 Beta dalam Menggunakan Model Indeks Tunggal 

Penggunaan Model Indeks Tunggal memerlukan ukuran beta dari saham-

saham yang dimasukan ke dalam portofolio. Beta yang mengukur risiko sistematis 

adalah risiko yang relevan karena tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi 

sedangkan risiko tidak sistematis dapat dihilangkan dengan menambahkan jumlah 

sekuritas dalam portofolio. Beta diartikan sebagai kepekaan tingkat pengembalian 

saham terhadap perubahan-perubahan pasar. Menurut Jogiyanto (2009;364), 

beta adalah : 

“Beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau 

portofolio relative terhadap risiko pasar.”  

Saham dengan beta lebih dari satu merupakan saham yang sangat peka 

terhadap perubahan pasar, dan sebaliknya. Saham dengan beta lebih besar dari 

satu disebut saham agrasif, sedangkan yang mempunyai beta kurang dari satu 

disebut saham defensif. Dengan demikian untuk saham-saham yang agresif, kalau 

terjadi perubahan (baik naik atau turun) tingkat pengembalian portofolio saham 

sebesar 10% maka tingkat pengembalian saham tersebut berubah dengan arah 

yang sama sebesar 10%. Keadaan sebaliknya berlaku untuk saham-saham yang 

defensif. Sekuritas dengan koefisien beta lebih dari satu akan memberikan tingkat 

pengembalian yang lebih besar dari rata-rata pasar apabila kondisi pasar melemah 

(bearish). Risiko sistematis yang diukur oleh beta ini nilainya dapat dihitung 

dengan menggunakan nilai-nilai tingkat pengembalian pasar setiap bulannya 

selama periode penelitian. 

Rumus untuk mencari beta menurut Jogiyanto (2009;371) dapat dituliskan 

sebagai berikut: 
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�� �  #��
#� "

 

Dimana:  

��= Beta saham 

#�� = Kovarian antara saham dengan pasar 

#� "= Risiko pasar 

 

2.5.7 Portofolio Optimal Berdasarkan Model Indeks Tunggal 

Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat 

dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan 

apakah suatu sekuritas dapat dimasukan ke dalam portofolio optimal tersebut. 

Angka tersebut adalah rasio antara ekses return dengan beta (excess return to beta 

ratio). Jogiyanto (2009;350), Rasio ini adalah : 

��%� � ����	 & �'(
��

 

Dimana : 

��%� =Excess return to beta sekuritas ke-i 

����	 =Return ekspektasian berdasarkan Model Indeks Tunggal untuk sekuritas  

ke-i 

�'( =Return aktiva bebas resiko 

�� = Beta sekuritas ke-i 

 

Menurut Jogiyanto (2009;350)Excess return didefinisikan sebagai selisih 

returnekspektasian denganreturn aktiva bebas resiko. returnexcess to beta berarti 

mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit resiko yang tidak dapat 

didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio ��%� iini juga menunjukan 

hubungan antara dua faktor penentu investasi, yaitu return dan risiko. 

Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai 

nilai risiko ��%� yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan ��%� yang rendah tidak akan 

dimasukan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik 

pembatas (cut off point) yang menunjukan batas nilai ��%� berapa yang dikatakan 



BAB II.TINJAUAN PUSTAKA  60 

 

 

 

tinggi. Besarnya titik pembatas ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ��%� terbesar ke nilai ��%� 

terkecil. Sekuritas-sekuritas dengan nilai  ��%� terbesar merupakan 

kandidat untuk dimasukan ke portofolio optimal. 

2. Hitung nilai A� dan B� untuk masing-masing sekuritas ke-i sebagai berikut 

: 

+� �  ,����	 & �'(- .  ��
#$�  "  

Dimana : 

+� = Nilai A untuk sekuritas ke-i 

����	 = Return ekspektasian berdasarkan Model Indeks Tunggal untuk sekuritas  

ke-i 

�'( = Return aktiva bebas resiko 

�� = Beta sekuritas ke-i 

#$�  " = Varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i (resiko unik atau risiko tidak 

 sistematik) 

 

Dan  

%� �  ��
#$�  " 

Dimana : 

%� = Nilai B untuk sekuritas ke-i 

�� = Beta sekuritas ke-i 

#$�  " = Varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i (resiko unik atau risiko tidak  

sistematik) 
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3. Hitung nilai �� untuk sekuritas ke-i 

 

�� � #�  " ∑ +�����
1 �  #�  " ∑ %�����

 

Dimana : 

�� = Nilai C untuk sekuritas ke-i 

+� = Nilai A untuk sekuritas ke-j 

%� = Nilai B untuk sekuritas ke-j 

#�  " = varian dari return indeks pasar 

Setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal telah dapat 

ditentukan, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar proporsi masing-masing 

sekuritas tersebut di dalam portofolio optimal. Besarnya proporsi untuk sekuritas 

ke-i adalah sebesar : 

�� � 0�
∑ 0�1���

 

 

Dan  

0� �  ��
#$�  " ���%� &   �2	 

 

Dimana : 

�� = Proporsi sekuritas ke-i 

3 = Jumlah Sekuritas di portofolio 

�� = Beta sekutiras ke-i 

#$�  " = Varian dari kesalahan residu sekuritas ke-i 

��%�  = Excess return to beta sekuritas ke-i 

�2 = nilai cut off point yang merupakan nilai �� terbesar 
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2.5.8 Tinjauan Hasil Jurnal Penelitian 

Berikut ini adalah tinjauan hasil jurnal penelitian yang saya pergunakan untuk melengkapi penelitian saya. 

No. Jurnal Judul Jurnal Nama Peneliti Hasil Penelitian dan / atau Kesimpulan Penelitian 

1 Fokus Manajerial Vol.6, 

No. 1, 2008: 73-83 

Analisis Rasionalitas 

Investor Dalam Pemilihan 

Saham dan Penentuan 

Portofolio Optimal 

Mika Fransiska & 

Heru Agustanto 

1. Dari sampel sebanyak 55 saham perusahaan yang mempunyai 

return positif terdapat 25 saham perusahaan yang masuk 

sebagai kandidat dalam portofolio opimal dan 30 saham 

perusahaan yang tidak termasuk sebagai kandidat portofolio 

optimal. 

2. Investor telah melakukan pemilihan saham dan penentuan 

portofolio dengan rasional di BEJ selama poriode Januari 2004 

sampai dengan Desember 2006 yang ditunjukan dari rata-rata 

frekuensi perdagangan saham yang masuk dalam kandidat 

portofolio optimal lebih besar daripada rata-rata frekuensi 

perdagangan saham yang tidak termasuk dalam kandidat 

portofolio optimal. Hal ini menunjukan bahwa dalam periode 

tersebut investor telah melakukan transaksi pada saham-saham 

yang masuk dalam portofolio yang efisien. 

3. Portofolio optimal yang dibentuk dalam benchmarkatas saham-

saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan dapat 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi di Bursa Efek Jakarta. 

2 Jurnal Aplikasi 

Manajemen Volume 6. 

No. 3. Desember 2008: 

255-262 

Faktor-faktor Penentu 

Perilaku Investor dalam 

Transaksi Saham  

Di Surabaya 

Rr. Iramani& 

Dhyka Bagus 

Terdapat enam faktor yang membentuk perilaku investor dalam 

melakukan transaksi saham, meliputi : 

1. Faktor Kenyamanan dan Keamanan yang terdiri dari variabel 

StatusQuo, Herd-Like Behavior dan Mental Accounting dengan 

Variance sebesar 13,723% 

2. Faktor Bias Pemikiran yang terdiri dari variabel Vividness Bias, 

Anchoring, Loss Aversion dan Data Mining dengan Variance 

sebesar 12,150%. 

3. Faktor Keberanian Menghadapi Risiko yang terdiri dari variabel 

Considering the Past dan Fear and Greed dengan Variance 

sebesar 11,826%. 

4. Faktor Kepercayaan Diri yang terdiri dari variabel 

Overconfidence dengan variance sebesar 10,594%. 

5. Faktor Interaksi Sosial dan Emosi yang terdiri dari variabel 

Social Interaction and Emotion dengan variance sebesar 

8,942%. 
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6. Faktor Bias Penilaian yang terdiri dari variabel Familiarity and 

Representativeness dengan variance sebesar 8,123%. 

Berdasarkan uji beda yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan signifikan faktor pembentuk perilaku investor 

pria dan wanita dalam melakukan transaksi saham. 

3 Jurnal Ekonomi Bisnis 

Tahun 14. No. 1 Maret 

2009: 49-60 

Pemgaruh Tingkat Suku 

Bunga dan Tingkat 

Likuiditas Perusahaan 

terhadap Risiko Investasi 

Saham yang Terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index 

Makaryanawati & 

Misbachul Ulum 

Dengan memperhatikan hasil analisis yang berkaitan dengan 

rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat suku bunga yang ditunjukan oleh tingkat suku bunga 

SBI sebagai tingkat kenaikan bunga bebas risiko terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi. Arah 

pengarunya sesuai/konsisten dengan teori yang meyatakan 

bahwa jika tingkat suku bunga tinggi, maka akan mengakibatan 

harga saham turun dan risiko investasi menjadi menurun. 

Sebaliknya, jika tingkat suku bunga rendah, maka akan 

mengakibatkan harga saham naik dan risiko investasi menjadi 

meningkat. 

2. Tingkat likuiditas perusahaan yang ditunjukan oleh rasio lancar 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi. Hal ini 

berbeda dengan konsep yang menyebutkan bahwa risiko 

investasi dimana risiko investasi dibagi menjadi dua yaitu risiko 

sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis 

merupakan risiko yang dapat didiversifikasi dan dipengaruhi leh 

faktor mikro. Faktor mikro dalam penelitian ini adalah tingkat 

likuiditas perusahaan yang diukur dengan rasio lancar. 

4 Jurnal Ichsan Gorontalo 

Vol. 2. No. 3. Agustus-

Oktober 2007: 1045-

1060  

Analisis Kinerja Portofolio 

Optimal Saham Sektor 

Pertanian, Pertambangan, 

dan Infrastruktur, Utilitas & 

Transportasi  

Pada Bursa Efek Jakarta 

Ganjar Suherman Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut: 

Besarnya kinerja portofolio optimal saham masing-masing sektor 

yang diperoleh melalui model Excess Return to Beta dengan 

menggunakan Treynor Measure. 

No. Sektor Kinerja Treynor Measure 

1 Infrastruktur, Utilitas & 

Transportasi 

0,1187410 

2 Pertanian 0,0732494 

3 Pertambangan 0,0406722 
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Hasil perhitungan Treynor Measure portofolio sektor Infrastruktur, 

Utilitas & Transportasi yang mempunyai kinerja lebih baik 

dibandingkan portofolio sektor Pertanian dan Pertambangan. 

5 Jurnal Ekonomi Insentif 

Kopwil 4, Vol. 4. No. 2. 

Oktober 2010: 21-37 

Analisis Faktor-faktor 

Internal Perusahaan dan 

Pengaruhnya Terhadap 

Return Saham  

(Studi Kasus Pada PT. 

International Nickel 

Indonesia. Tbk, Periode 

2003-2008) 

Deddy Supardi & 

Suhardi 

Berdasarkan pada pembahasan bab empat mengenai pengaruh 

faktor internal perusahaan terhadap return saham, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan faktor internal PT. INCO Tbk. Khususnya rasio 

keuangannya CR (Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), 

TATO (Total Aset Turn Over), ROE (Return on Equity) dan 

EPS (Earning Per Share), secara keseluruhan menunjukan 

kinerja yang semakin baik, hal ini dapat dilihat dengan semakin 

baiknya rasio keuangan perusahaan ini dari tahun ke tahun. 

2. Perkembangan return saham, PT. INCO Tbk. di bursa saham 

menunjukan peningkatan harga yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat pergerakan saham yang sebesar Rp. 7.450,- pada 

semester pertama di tahun 2003 mengalami kenaikan harga 

sebesar 1.191,95% menjadi Rp 96.250,- pada semester kedua di 

tahun 2007. 
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3. Pengaruh faktor-faktor inernal perusahaan terhadap return 

saham. Dari perhitungan analisis regresi linier berganda 

diperoleh nilai koefisien secara simultan nilai r sebesar 0.848 

yang berarti bahwa hubungan antara faktor-faktor inernal 

perusahaan (X) (Current Ratio, Debt to Equity Ratio,Return on 

Equity, Earning Per Share) terhadap return saham (Y) memiliki 

hubungan yang kuat dan arah hubungannya positif. Untuk 

koefisien determinasi diperoleh nilai r2Adjusted sebesar 0.559 

atau 55.9% faktor-faktor internal perusahaan mempunyai 

pengaruh terhadap return saham sedangkan sisanya sebesar 

44.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

oleh penelitian ini. Pada uji secara parsial hanya variabel 

returnon equity (variabel CR, DER, EPS dianggap konstan) 

yang secara signifikan berpengaruh terhadap return saham. 

 


