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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, 

waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan 

adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja 

sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka 

pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan 

yang diinginkan tercapai. 

Manajemen menurut  Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan  dalam Manajemen 

(Dasar,Pengertian, dan Masalah) menyatakan, 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya ecara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.” (2004:2) 

Menurut G.R. Terry  dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen menyatakan, 

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 
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telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya.”(1993:1) 

Dari pengertian yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Drs.Sutrisno, MM dalam Manajemen Keuangan menyatakan, 

“Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai semua aktifitas 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana 

perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan 

dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”(2003:3) 

Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara 

menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kesejahteraan. Konsekuensinya, 

semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan 

kesejahteraan. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Definisi Pasar Modal 

Setiap perusahaan membutuhkan pasar keuangan atau financial market untuk 

mendukung sumber dananya. Pasar modal atau capital market berkaitan dengan 

penyediaan dana-dana yang berjangka panjang, dan banyak di manfaatkan oleh 
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perusahaan-perusahaan untuk mencari dana dalam jumlah besar serta 

dimanfaatkan investor untuk menanamkan dananya. Dengan demikian pasar 

modal bisa digunakan sebagai salah satu alternative sumber dana bagi 

perusahaan dan sebagai instrument investasi bagi para investor. 

Pasar modal menurut Suad Husnan dalam Dasar-Dasar Portfolio dan 

Analisis Sekuritas Menyatakan,  

“Pasar untuk berbagai instrument keuangan (Sekuritas) jangka panjang 

yang bisa diperjual-belikan baik dalam bentuk hutang ataupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, maupun perusahaan 

swasta.”(1994:3) 

Menurut Undang-undang pasar modal no.8 tahun 1995 pasal 1 angka 13 

“pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek.” 

Dari pengertian yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah tempat atau situasi terjadinya transaksi perdagangan efek seperti 

saham, obligasi, warrant, setifikat Bank Indonesia ( SBI untuk Indonesia ) baik 

berupa transaksi penjualan maupun pembelian. 
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2.2.2 Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang dapat menyebabkan 

lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan dana, pihak 

yang memiliki dana, maupun pemerintah. Oleh karena itu pasar modal 

mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah: 

1. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber 

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan 

oleh perusahaan adalah pasar modal selain sistem perbankan 

yang selama ini dikenal sebagai media perantara keuangan 

secara konvensional. Ada beberapa keterbatasan apabila 

perusahaan memanfaatkan Bank sebagai sumber dana. 

Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik dari 

perbankan terbatas, karena pada industry perbankan dikenal 

dengan adanya Legal Lending Limit  atau batas maksimal 

pemberian kredit (BMPK). Oleh karena itu bila perusahaan ingin 

menggalang dana yang relative besar, perusahaan bisa masuk ke 

pasar modal untuk mendapatkan 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 dijual-belikan di bursa. Dengan 



13 

 

adanya surat berharga yang mudah di perjualbelikan, maka bagi 

investor merupakan alternative instrument investasi. Investasi di 

pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan 

mudah memindahkan dananya dari satu perusahaan ke 

perusahaan lainnya. Oleh karena itu pasar modal sebagai salah 

satu alternative instrument penempatan dana bagi investor selain 

di perbankan atau investasi langsung lainnya. 

 

3. 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 atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh 

beberapa orang pemilik, akhirnya bias dinikmati oleh masyarakat, 

artinya ada pemerataan pendapatan kepada masyarakat. 

 

4. Sebagai Pendorong Investasi 

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan 

pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian 

negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
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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 dan asing mau melakukan investasi 

baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah harus 

mampu 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 maupun asing yang bersedia menginvestasikan 

dananya ke Indonesia melalui pembelian surat berharga di pasar 

modal. 

 

2.2.3 Penggolongan pasar 

Penjualan saham oleh perusahaan yang go public kepada masyarakat 

bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan jenis pasar dan sekuritas 

yang akan dijual. Jenis-jenis pasar tersebut adalah: 

1. Pasar Perdana atau Primary Market 

Pada dasarnya perusahaan yang mengeluarkan saham atau 

emiten tidak bisa menjual saham atau obligasinya secara 

langsung ke bursa. Jual beli di bursa dilakukan oleh para pelaku 

pasar modal. Perusahaan yang akan go public menjual sahamnya 

langsung kepada masyarakat pada saat go public melalui pasar 

perdana. Pasar Perdana adalah penawaran saham dari 
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perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada 

investor selama waktu yang ditentukan oleh pihak yang 

menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar 

sekunder. Dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa pada saat 

pertama kali menjual sahamnya perusahaan tidak bisa menjual 

secara langsung sahamnya kebursa, melainkan harus menjual 

kepada masyarakat. Setelah jangka waktu yang ditentukan oleh 

emiten, maka saham yang telah dijual kepada masyarakat lewat 

pasar perdana tersebut didaftarkan kebursa, dan setelah saham 

didaftarkan kebursa, maka masyarakat bias melakukan jual-beli 

saham perusahaan tersebut di lantai bursa. 

 

2. Pasar Sekunder atau Secondary Market 

Setelah pasar perdana selesai yang dilanjutkan dengan 

pendaftaran saham ke bursa, barulah investor bisa menjual dan 

membeli saham ke lantai bursa. Jual-beli surat berharga yang 

dilakukan di lantai bursa ini disebut sebagai Pasar sekunder. Bila 

pada pasar perdana harga saham ditentukan bersama antara 

emiten dan penjamin emisi, maka pada pasar sekunder harga 

yang terjadi tergantung dari permintaan dan penawaran oleh 

pembeli dan penjual efek. Besar kecilnya permintaan dipengaruhi 

oleh faktor internal perusahaan yakni kinerja perusahaan yang 

mengeluarkan saham dan faktor eksternal yang merupakan faktor 

di luar kemampuan perusahaan. 
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2.2.4 Para Pelaku Pasar  

Emiten 

Emiten yaitu perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui 

pasar modal dengan menerbitkan saham atau obligasi dan menjualnya secara 

umum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk perluasan usaha, 

memperbaiki struktur modal, atau pengalihan pemegang saham. 

Pemodal (Investor) 

Yang dimaksud dengan investor adalah masyarakat perorangan atau 

lembaga (public) yang memberikan dananya kepada perusahaan dengan 

membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan.  

Investor dapat dikelompokan menjadi: 

1. Investor yang bertujuan memperoleh dividen 

2. Investor yang bertujuan dagang 

3. Kelompok yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan 

Lembaga Penunjang 

Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan 

wadah investasi bagi pemodal menyangkut kepentingan banyak pihak. Karena 

itu diperlukan suatu iklim investasi yang baik, dan berlakunya pelaksanaan, 

pembinaan dan pengawasan yang baik harus ada instansi yang mengatur. 

Kegiatan di lantai bursa diatur oleh lembaga yang disebut sebagai bursa efek 

yang dikelola oleh swasta, seperti di Jakarta dikelola oleh PT.Bursa Efek Jakarta 

atau Jakarta Stock Exchange dan di Surabaya dikelola oleh PT. Bursa Efek 
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Surabaya (BES). Sedangkan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar modal 

dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau 

BAPEPAM. Disamping dua lembaga diatas ada beberapa lembaga yang ikut 

serta dalam aktivitas di pasar modal yang disebut sebagai Lembaga penunjang 

pasar modal. Lembaga-lembaga ini adalah : 

a. Penjamin emisi atau Underwritter 

Penjamin emisi ini mempunyai tugas yang amat vital dalam proses 

go public, sebab penjamin emisi inilah yang memandu emiten 

sejak emiten menyatakan kehendak untuk menjual sahamnya 

sampai efek didaftarkan ke bursa. Tugas penjamin emisi antara 

lain: 

1) Memberikan nasehat kepada emiten mengenai jenis efek, 

harga yang wajar, dan jangka waktu yang layak untuk 

obligasi 

2) Menyatakan pendaftaran emisi efek dan membantu 

menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 

proses emisi 

3) Mengorganisir penyelenggaraan emisi. 

 

b. Akuntan Publik 

Akuntan public mempunyai tugas berkaitan dengan pembukuan 

dan penyusunan laporan keuangan. Tugasnya adalah melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan memberikan 

pendapat, memeriksa pembukuan, memberikan petunjuk terhadap 

cara-cara pembukuan yang baik. 
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c. Notaris 

Perusahaan yang memutuskan untuk menerbitkan saham melalui 

pasar modal harus menyesuaikan akte pendirian perusahaannya 

sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya dalam hal 

permodalan. Disamping itu perlu disiapkan pula perjanjian-

perjanjian yang dibuat secara notariil yaitu: 

1. Perjanjian penjamin emisi efek 

2. Perjanjian antar penjamin efek 

3. Dan perjanjian agen penjual 

Dalam penerbitan obligasi, selain perjanjian-perjanjian tersebut, 

notaris juga mempersiapkan perjanjian perwalian amanat serta 

perjanjian agen pembayaran dan bila diperlukan juga disiapkan 

perjanjian penanggungan, pengakuan hutang, kuasa hipotik, 

kuasa jual, dan lain-lain. 

d. Konsultan Hukum 

Konsultan hokum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 

terhadap beabsahan usaha emiten seperti Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga, Izin Usaha, bukti-bukti kepemilikan, 

perikatan-perikatan, maupun gugatan-gugatan terhadap 

perusahaan. 
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e. Agen Penjual 

Agen penjual ditunjuk oleh penjamin efek untuk membantu para 

penjamin efek menjual sekuritas / efeknya yang akan diterbitkan 

oleh emiten dengan tujuan agar dapat terjual habis dan 

kepemilikannya lebih merata. Untuk jasa-jasanya tertentu agen 

penjual memperoleh imbalan jasa penjualan. Agen penjual ini, 

menurut ketentuan yang ada adalah perantara perdagangan efek 

dan atau pedagang efek yang telah menjadi anggota bursa. 

 

f. Perusahaan Penilai 

Perusahaan penilai atau appraisal ini akan di manfaatkan bila 

emiten akan mengadakan revaluasi terhadap aktivanya, agar 

diperoleh gambaran yang riil mengenai besarnya asset 

perusahaan, yang akan digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan go public. 

 

g. Penanggung atau Guarantor 

Dalam suatu emisi obligasi, jasa penanggung diperlukan apabila 

jumlah kewajiban atau hutang emiten termasuk  jumlah obligasi 

yang akan ditawarkan melebihi 80% dari total aktiva. Penanggung 

adalah suatu lembaga yang menanggung perlunasan kembali 

pinjaman pokok obligasi beserta permbayaran bunganya apabila 

emiten tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang dapat 

melakukan kegiatan sebagai penanggung adalah lembaga 



20 

 

keuangan bukan bank yang memperoleh izin usaha sebagai 

penanggung dari menteri Keuangan. 

 

h. Wali Amanat atau Trustee 

Wali amanat ini merupakan lembaga yang mewakili pemegang 

obligasi dalam melakukan kontrol terhadap emiten. Lembaga ini 

bertugas menganalisis kemampuan emiten, melakukan penilaian 

kekayaan emiten, memberikan nasehat, melakukan pengawasan, 

dan memantau secara terus –menerus perkembangan emiten, 

dan juga berfungsi sebagai agen pembayar. Apabila diperlukan 

wali amanat biasa memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi 

(RUPO). 

 

i. Perantara Perdagangan Efek (Broker) 

Pada dasarnya yang biasa melakukan perdagangan di bursa 

adalah perusahaan yang sudah terdaftar di bursa, sehingga 

individu tidak bisa melakukan transaksi secara langsung ke bursa, 

tetapi harus melalui perantara yakni broker atau pialang. Dengan 

demikian tugas broker ini adalah melakukan transaksi jual-beli 

efek untuk kepentingan orang lain, broker hanya sebagai 

perantara. Dan atas jasanya akan mendapatkan fee tertentu dari 

para investor. 
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j. Biro Administrasi Efek 

Biro administrasi efek merupakan lembaga penunjang pasar 

modal yang berperan menyelenggarakan administrasi 

perdagangan efek. Lembaga ini secara teratur menyediakan jasa-

jasa untuk emiten dalam melaksanakan pembukuan, transfer dan 

pencatatan, pembayaran dividen, dan membuat laporan tahunan. 

 

2.2.5 Instrumen Pasar Modal 

Instrumen investasi di pasar modal sering disebut dengan efek yaitu 

semua surat-surat berharga yang umum siperjual-belikan melalui pasar modal. 

Menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek adalah setiap surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, 

tanda bukti hutang, setiap rights, waram, opsi, atau derivative dari efek, atau 

setiap instrument yang ditetapkan sebagai efek. 

 Instrumen yang paling sering dijual-belikan di pasar modal Indonesia 

adalah saham dan obligasi. 

Instrumen Penyerta ( Saham ) 

Merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan atau penyertaan pada 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Di pasar modal Indonesia 

transaksi saham sangat dominan dibandingkan dengan obligasi. Saham ini dapat 

dibedakan dalam dua macam, yaitu saham preferen (Preferen Stock) dan saham 

biasa (Common Stock). Perbedaam kedua  macam saham ini adalah : 
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SAHAM BIASA SAHAM PREFEREN 

• Dividen dibayar bila 

perusahaan memperoleh laba 

 

• Memiliki hak suara 

 

• Memiliki hak memperoleh 

bagian kekayaan bila 

perusahaan bangkrut 

• Dividen dibayarkan walaupun 

perusahaan dam kondisi rugi 

 

• Tidak memiliki hak suara 

 
 

• Memiliki hak didahulukan bila 

perusahaan dilikuidasi 

 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa saham yaitu bukti keikutsertaan dalam permodalan 

perusahaan dan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan perusahaan. 

Pemilik saham adalah pemilik perusahaan itu dan proporsinya sesuai dengan 

jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut. 

Pemegang saham selaku pemilik berhak untuk ambil bagian dalam 

menentukan jalannya perusahaan seperti pemilihan direksi, menyetujui 

perubahan anggaran dasar, juga berhak atas pembagian dividen perusahaan. 

Kelebihan membeli saham biasa adalah kemampuannya memberikan 

keuntungan yang tergantung pada perkembangan penerbitnya. Bila perusahaan 

penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para 

pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar juga. Karena 

dengan laba yang besar tersebut bisa diharapkan tersedia dana yang besar 
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untuk dibayarkan sebagai dividen, pemilik saham juga ada kemungkinan 

mendapat keuntungan dari capital gain. 

 

Instrumen Hutang ( Obligasi ) 

Obligasi merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dengan nilai nominal tertentu yang akan dibayarkan saat jatuh tempo, dan 

memberikan bunga tertentu. Obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun BUMD. Obligasi tersebut 

mempunyai nilai nominal tertentu, dan nilai nominal ini biasanya tidak sama 

dengan harga jualnya, hal ini disebabkan karena tingkat diskonto yang diberikan 

lebih besar dibanding dengan suku bunga obligasi. Ada beberapa jenis obligasi 

yang bisa ditawarkan oleh perusahaan, antara lain : 

a. Obligasi bunga tetap atau Fixed rate bond 

Merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap sampai 

masa jatuh temponya. Obligasi ini paling banyak diterbitkan di 

pasar modal, dan biasanya bunga atau sering disebut coupon 

dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Kupon bunga ini biasanya 

disertakan bersamaan dengan sertifikat obligasinya. 

b. Obligasi bunga mengambang atau floating rate bond 

Obligasi jenis ini memberikan bunga yang besarnya berfluktuasi 

sesuai dengan suku bunga pasar. Bila suku bunga pasar turun, 

maka bunga obligasi juga turun. Suku bunga yang bisa 

dipergunakan sebagai patokan misalnya rata-rata suku bunga 

deposito bank pemerintah atau suku bunga Sertifikat Bank 
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Indonesia ( SBI ). Sedangkan bila obligasi dengan satuan dollar, 

suku bunga pasar bisa manggunakan suku bungan antar bank di 

London atau LIBOR ( London Inter Bank Offer Rate). Misalnya 

suku bunga deposito rata-rata bank pemerintah 17%, dan bunga 

obligasi ditetapkan 2% diatas suku bunga patokan, maka bunga 

obligasi sebesar 19%. 

c. Obligasi tanpa bunga 

Adalah obligasi yang tidak pernah memberikan bunga kepada 

pemegangnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang 

obligasi adalah diskonto yang diberikan. 

 

Surat Berharga Lain-lain 

Terdapat beberapa jenis lain dari surat berharga yang dipakai, antara lain 

dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu: 

a. Option 

Dalam penerbitan option terdapat dua pihak yang terkait, yaitu 

penulis (writer) option dan pemegang (holder) option. Dua dari 

berbagai istilah yang menyangkut option adalah “call” dan “put” 

option. Call option memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

membeli saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. 

Harga ini disebut “exercise price” atau “striking price”. Jika call 

option dapat direalisasikan hanya pada tanggal tertentu disebut 

Europian call, sedangkan jika option dapat direalisasikan sebelum 

jangka waktu yang telah ditentukan berakhir disebut American 
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call. Seseorang yang menulis atau menjual put option 

mengikatkan dirinya untuk membeli saham pada harga dan waktu 

tertentu. 

3. Warrant 

Adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

membeli saham perusahaan dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan terlebih dahulu, antara lain harga saham, jumlah 

saham yang dapat dibeli dan masa berlakunya warrant tersebut. 

4. Pre-entive right 

Yaitu hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk 

membeli tambahan penerbitan saham baru. Tujuannya agar 

pemilik saham yang lama dapat mempertahankan 

pengendaliannya atas perusahaan dan mencegah penurunan nilai 

kekayaan pemilik saham baru. 

 

2.3 Saham 

Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham 

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 
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2.3.1 Harga Saham 

Harga saham biasanya diperdagangkan di lantai bursa dengan harga 

pasar yang berbeda-beda pada tiap-tiap waktunya, hal ini akan berkaitan dengan 

nilai dari suatu saham tersebut. Kita mengenal berbagai jenis nilai saham, yang 

antara lain yaitu nilai nominal saham, nilai buku, dan nilai intristik. 

Nilai nominal saham adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham 

dan pencantumannya berdasarkan keputusan dan dari hasil pemikiran 

perusahaan yang mempunyai saham tersebut. Jadi nilai nominal sudah 

ditentukan pada waktu saham tersebut diterbitkan. Pada awal peluncuran saham 

pada pasar bursa, biasanya perusahaan memberikan harga pari. Harga pari ini 

digunakan untuk menjamin perusahaan mendapatkan harga yang adil atas nilai 

perusahaan tersebut. Namun ada juga saham yang diterbitkan tanpa harga pari. 

Sehingga saham dapat diluncurkan atau diterbitkan pada harga yang tidak dapat 

ditentukan. 

Nilai buku menunjukan secara total kekayaan perusahaan, artinya nilai 

buku merupakan hasil perhitungan dari total asset perusahaan yang dikurangkan 

dengan hutang serta saham preferen (terdapat pada laporan neraca 

perusahaan), kemudian dibagi oleh seluruh jumlah saham yang beredar 

 

Nilai intristik saham adalah : 

“Nilai saham yang diapresiasikan melalui harga saham yang apabila 

faktor-faktor utama dari nilai perusahaan diperhitungkan”. 

(Weston dan Copeland,1992:174) 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai intristik saham yaitu : 

a. Kekayaan yang dimiliki perusahaan secara pribadi 

b. Perkiraan pendapatan perusahaan pada masa yang akan datang 

c. Perkiraan pertumbuhan perusahaan. 

 

2.3.2 Harga Pasar Saham 

Harga pasar saham secara umum adalah harga saham yang dibentuk 

oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran yaitu dimana saham banyak 

diminati oleh investor maka harganya akan cenderung naik, namun sebaliknya 

apabila saham kurang diminati maka harganya akan cenderung melemah atau 

turun. 

Namun bagaimana saham tersebut dapat diminati atau tidaknya, maka 

akan tetap melihat kepada faktor yang mempengaruhi harga saham secara 

teoritis, menurut Weston dan Copeland ( 1992:183 ) yang mengatakan bahwa : 

“Harga saham dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tanpa resiko, premi 

resiko pasar, indeks dari resiko saham, dividen dan tingkat pertumbuhan 

pendapatan perusahaan yang diharapkan”. 

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi harga saham adalah: 

“Keadaan di bursa saham secara keseluruhan itu sendiri, maksudnya 

adalah naik turunnya harga saham sejalan dengan cerah lesunya perdagangan 

dilantai pasar bursa saham” (Weston dan Brigham, 1998:27) 
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Apabila dihubungkan dengan nilai intrinsik saham maka akan 

menghasilkan dua kemungkinan kondisi nilai pasar saham. Clearly Undervalued 

yaitu kondisi dimana nilai intrinsik suatu saham perusahaan lebih besar 

dibandingkan nilai pasar sahamnya, pada kondisi seperti ini maka para investor 

biasanya cenderung membeli saham perusahaan tersebut, dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang bahwa harga saham 

tersebut akan naik. Clearly Overvalued yaitu kondisi dimana nilai intrinsik suatu 

saham perusahaan lebih kecil dibandingkan nilai pasar sahamnya, pada kondisi 

seperti ini maka para investor biasanya cenderung akan menjual sahamnya, 

dengan harapan dapat memperkecil  tingkat resiko kerugian yang akan 

membebaninya pada masa yang akan datang. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian dan Manfaat Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Robert F. Meigs dan Walter F. 

Meigs (1990: 28) : 

“Financial Statement : report which summarize the financial position and 

operating result of business”. 

Laporan keuangan menurut pendapat lain yaitu merupakan hasil akhir 

dari proses akuntansi yang meliputi laporan utama yakni Neraca dan Laporan 

rugi-laba, yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan 

atau aktiva suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas 

data atau aktifitas suatu perusahaan tersebut. (Munawir, 1995: 2 ) 
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Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun 

perkembangan suatu perusahaan adalah pemilik perusahaan, manager yang 

bersangkutan, para kreditur, banker, para investor dan pemerintah dimana 

perusahaan tersebut berdomisili, buruh serta pihak lainnya. 

Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik perusahaan untuk menilai 

hasil-hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang 

akan dicapai dimasa yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian 

keuntungan yang akan diterima dan perkembangan harga saham yang 

dimilikinya. Dan dapat menilai sukses atau tidaknya pimpinan atau manajer 

perusahaannya. Penilaian ini biasanya diukur melalui laba yang diperoleh 

perusahaan. 

Manajer atau pimpinan perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan 

perusahaannya pada periode yang lalu, maka akan dapat menyusun rencana 

yang lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan dan menentukan 

kebijaksanaan yang lebih tepat. Manajer cenderung mengharapkan laba yang 

dicapainya maksimal dengan cara kerja yang efisien serta aktiva yang aman dan 

terjaga baik tanpa mengesampingkan struktur permodalan yang sehat hal ini 

berkenaan dengan image bahwa perusahaan mempunyai rencana yang baik 

mengenai hari depan, baik dibidang keuangan maupun dibidang operasionalnya. 

 

Laporan keuangan juga dapat dipergunakan oleh manajemen untuk : 

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 
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b. Untuk menentukan atau mengukur efesiensi tiap-tiap bagian, 

proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan 

yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

c. Untuk mengukur dan menilai hasil kerja tiap-tiap individu yang 

telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

 

Para investor, banker maupun kreditur lainnya sangat 

berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan perusahaan dimana 

mereka menanamkan modalnya. Mereka berkepentingan terhadap 

prospek keuangan pada masa yang akan datang dan perkembangan 

perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan 

mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek 

perusahaan tersebut. Dari hasil analisis laporan keuangan tersebut, Para 

investor, bankers dan para kreditur lainnya akan dapat menentukan 

langkah-langkah strategis yang akan ditempuhnya, dan menganalisis 

perolehan keuntungan atau rate of return yang akan diterimanya. 

Bagi pemerintah laporan keuangan tersebut, disamping untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan 

juga sangat diperlukan oleh biro pusat statistik, dinas peridustrian, 

perdagangan dan tenaga kerja untuk dasar perencanaan pemerintah. 

Bagi buruh atau karyawan yang biasanya diwakili oleh organisasinya, 

akan berusaha memperoleh tingkat upah yang layak dengan 
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terselenggaranya jaminan social yang diberikan oleh perusahaan, dengan 

melihat laporan keuangan dimana mereka bekerja. 

 

2.4.2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang  bersifat sejarah, yaitu laporan yang 

didasari oleh kejadian yang terjadi pada saat itu, artinya bahwa laporan 

keuangan tersebut adalah cerminan dari hal-hal yang telah lampau, 

sedangkan para investor berorientasi pada masa yang akan datang 

dengan mengambil keputusan berdasarkan pada serangkaian informasi 

yang didapat dari kejadian yang telah lalu. 

Keterbatasan laporan keuangan dalam penggunaannya yaitu 

sebagai catatan dari hasil yang telah lalu seperti dinyatakan didalam 

laporan keuangan tahun yang bersangkutan dan sampai seberapa jauh 

modal yang ditanamkan seperti  tampak pada neraca, itu dapat 

digunakan untuk mempertahankan sepenuhnya keuntungan yang telah 

diperoleh dan bahkan diharapkan akan bertambahnya keuntungan 

tersebut pada masa yang akan datang. 

 

2.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari laporan 

keuangan yang mendasar : Neraca ( Balance Sheet ), Laporan Rugi-Laba 

( Income Statement ),  Laporan Laba Ditahan ( Retained-earning 
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Statement ), Laporan Analisis Dana ( Fund-Flow Statement), dan Laporan 

Arus Kas ( Statement Of Cashflow). 

Balance Sheet 

Menurut Charles H. Gibson (1992 :58), Balance Sheet adalah : 

“Balance Sheet adalah suatu sajian informasi yang didalamnya 

terbentuk atas Total Liabilities, Total Equity yang hasilnya menghasilkan 

Total Assets.” 

Neraca mempunyai dua sisi, sisi debit dan sisi kredit. Pada sisi 

debit menunjukan posisi kekayaan perusahaan (aktiva) yang terdiri dari 

aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah aktiva yang masa 

perputarannya kurang atau maksimal dalam satu tahun. Termasuk dalam 

kelompok ini antara lain: Kas, Efek, Piutang Dagang, Piutang Wesel, 

Persediaan, dan Perlengkapan. Aktiva tetap adalah aktiva yang masa 

manfaatnya lebih dari satu tahun atau berjangka panjang. Termasuk 

dalam kelompok ini antara lain: Tanah, Bangunan dan Gedung, Mesin, 

Peralatan, Kendaraan, dan Inventaris. Sedangkan pada sisi kredit atau 

Pasiva menunjukan sumber kekayaan perusahaan yang terdiri dari dua 

sumber yakni hutang dan modal. Hutang terdiri dari dua macam hutang 

jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek 

(hutang lancar) adalah hutang yang masa jatuh temponya kurang dari 

satu tahun, seperti hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, dan hutang 

bank jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah hutang yang 

berjangka lebih dari satu tahun, seperti hutang bank jangka panjang, 
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hutang obligasi, maupun hutang hipotik. Sisi pasiva lainnya adalah modal 

yang terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan-cadangan. 

Income Statement 

Income statement adalah informasi tentang selisih antara 

pengembalian (pendapatan) dengan pembiayaan (pengeluaran), 

informasi laba atau rugi yang diakhiri oleh Net Income pada suatu kurun 

waktu tertentu. 

Laporan ini bisa digunakan sebagai indikator keberhasilan 

perusahaan dalam menjalankan usahanya selama satu periode tertentu. 

Laporan rugi-laba pada dasarnya menggambarkan dua macam arus yang 

membentuk laba atau rugi. Laba terjadi apabila penghasilan yang 

diperoleh dalam satu periode lebih besar dibandingkan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan, sebaliknya rugi akan timbul bila pendapatan lebih 

rendah dibanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. 

Retained - Earning Statement 

Laporan laba ditahan mengemukakan ringkasan dari kebijakan 

dividen perusahaan dan memperlihatkan bagaimana laba bersih yang 

diperoleh perusahaan dialokasikan menjadi dividen atau laba ditahan. 

Laba ditahan berguna bagi sumber pembiayaan internal perusahaan 

pada masa yang akan datang atau menjadi sumber investasi yang baru. 

Funds – Flow Statement 

Funds-Flow Statement adalah laporan perubahan posisi keuangan 

mulai dari awal sampai akhir pencatatan neraca dan laporan rugi-laba 
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pada periode interin, hal ini berguna dalam  mengevaluasi sumber 

penggunaan dana suatu perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari dua 

sisi : yaitu sisi data laporan penggunaan dana dan sisi laporan dana. 

Statement of Cash Flow 

Perubahan posisi keuangan perusahaan dapat juga dianalisis 

dengan menggunakan laporan arus kas, dimana laporan ini 

memperlihatkan jumlah aktiva dan waktu pembayaran dan penerimaan 

kas. Cash-Flow Statement juga dapat diklarifikasikan menjadi penerimaan 

dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi,investasi, dan pembelanjaan. 

 

2.5 Earning Per Share 

Earning Per Share merupakan suatu indikator yang tercantum 

pada laporan keuangan yang khususnya berada di laporan keuangan 

yang berjenis Income Statement, oleh Karena itulah salah satu diantara 

beberapa alasan mengapa laporan keuangan penting bagi para 

pemegang saham. 

Dari pengertiannya Earning Per Share adalah besarnya 

pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dan bunga yang 

digolongkan sebagai dividen yang tersedia untuk pemegang saham 

biasa, yang hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh lembar saham yang 

beredar. 

Jika saham yang beredar terdiri dari saham prioritas ( Saham 

Preferen) dan saham biasa, maka langkah yang utama adalah 
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menentukan pendapatan yang menjadi hak para pemegang saham 

prioritas (saham Preferen) dan hasil pengurangannya dapat dilimpahkan 

kepada para pemegang saham biasa dengan menghitung laba per 

lembar sahamnya. 

Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Earning Per 

Share 

 ( Laba Per Lembar Saham ) secara teori seperti yang dikatakan oleh 

Frank J. Fabozzi di dalam bukunya yang berjudul Management Investasi edisi 

buku II menyebutkan : 

“Dua faktor penentu dari Earning Per Share adalah pengembalian atas 

ekuitas para pemegang saham dan nilai buku per lembar saham.” ( 2000 : 860 ) 

Dapat disimpulkan bahwa besarnya EPS yang akan diterima oleh para 

pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas 

keikutsertaanya dalam perusahaan dapat ditentukan oleh kedua faktor yang telah 

dijelaskan diatas yaitu ditentukan oleh pengembalian ekuitas pemegang saham 

dan nilai buku per lembar saham, maksudnya adalah bahwa pengembalian 

ekuitas pemegang saham dapat diketahui dengan memperhitungkan besarnya 

laba saham biasa yang diperoleh, dibagi dengan ekuitas pemegang saham. 

Sedangkan nilai buku perlembar saham dapat ditentukan dengan cara membagi 

nilai ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. 

Pada umumnya perusahaan melakukan perhitungan untuk dapat 

menentukan besarnya EPS, hal tersebut dilakukan pada saat diadakannya 
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RUPS yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan dihadiri oleh para pemilik 

saham pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan.  

Adapun rumus untuk mengetahui besarnya EPS menurut Frank J. 

Fabozzi adalah : 

 

Net Income    = Laba bersih perusahaan dalam setahun 

Prefered Dividends   = Dividen Prioritas (Saham Prioritas) 

Number Of CommonShareOutstanding = Jumlah saham yang beredar dalam 

setahun 

 

 

 

 

  

 

EPS = ( Net Income- Prefered Dividends) / Number Of CommonShareOutstanding 


