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2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;1031) pengertian pengaruh  

adalah: 

“Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi atau sesuatu yang membentuk 

atau mengubah sesuatu yang lain”. 

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini 

adalah melalui analisis laporan keuangan, kinerja keuangan dapat diukur sehat atau 

tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan.  

 
2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan dan Penilaian Kinerja 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat 

diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan dinilai secara kuantitatif dalam 

bentuk uang yang dilihat dari segi pengelolaannya, pergerakannya, maupun 

tujuannya. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002;1133) menjelaskan 

pengertian tentang penilaian dan kinerja sebagai berikut: 

“Penilaian mempunyai pengertian proses atau cara menilai. Dalam bahasa 
inggris sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem 
pengukuran.” 
“Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja. Dalam bahasa inggris 
kinerja sering diartikan dengan kata performance yang mempunyai arti 
pelaksanaan.” 

 
 
 



Pengertian kinerja menurut Jumingan (2006;239), adalah sebagai berikut: 

“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam 
kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek 
pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek 
teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya”. 

 
Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Jumingan (2006;239), 

adalah sebagai berikut : 

“kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 
suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 
maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 
kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas”. 

 
Dari definisi kinerja ataupun kinerja keuangan yang dipaparkan, dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian akan sesuatu hal yang 

akan selalu diukur oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai alat ukur dengan 

tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan 

income bagi kelangsungan hidup perusahaan.      

Jika kedua pengertian ini digabungkan, maka pengertian dari penilaian kinerja 

menurut Mulyadi (2001;415) adalah sebagai berikut : 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 
operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya”. 

 

2.2.2 Tujuan dan manfaat Penilaian Kinerja  

Menurut Mulyadi (2001;416) tujuan dari penilaian kinerja: 
“Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 
karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 
standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan 
tindakan dan hasil yang diinginkan.”  

 
 

Menurut Mulyadi (2001;416), penilaian kinerja mempunyai manfaat yang 

dapat digunakan oleh manajemen, anatara lain : 

1. Mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan 

secara maksimum 



2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti 

promosi, transfer, dan pemberhentian 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

menyediakan kriteria, seleksi dan evaluasi proses pelatihan karyawan 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar hasil distribusi penghargaan 

 

2.3 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan, dan disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

 Menurut Arens (2003;13) definisi akuntansi adalah : 

“Accounting is the recording, classifying and summarizing of economic 

events in a logical manner for the purpose of providing financial 

information for decision making”. 

 

 Proses akuntansi meliputi pengumpulan dan pengelolaan data keuangan 

perusahaan. Dalam proses akuntansi didefinisikan berbagai transaksi atau peristiwa 

yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi sedemikian rupa 

sehingga hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan 

keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu periode yang akan digabungkan 

dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

 

 

 

 



2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(2004;2): 

adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 
skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. 
Misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh harga”. 
 

 Sesuai dengan yang dinyatakan dalam SAK, Munawir (2004;5) 

mengemukakan sebagai berikut : 

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan 
perhitungan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Modal, dimana neraca 
menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal 
dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan 
(laporan) Laba-Rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan 
Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau 
alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan”. 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya laporan-

laporan untuk suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang 

posisi keuangan perusahaan, tentang hasil operasi perusahaan dan tentang perubahan-

perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan. 

 Posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu dilaporkan dalam 

neraca, operasi-operasi perusahaan selama suatu periode tertentu dilaporkan dalam 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan menjelaskan mengenai 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam modal perusahaan. 

  

 

 



2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi  Keuangan (2004): adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan ekonomi.” 

 
Sedangkan menurut  Sofyan Safri Harahap (2006:132): 

“1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 
mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 
mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi 
kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha 
dalam rangka memperoleh laba.  

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para 
pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam 
menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 
dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi 
mengenai aktiva pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapakan sejauh mungkin informasi lain yang 
berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 
kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijakan akuntansi 
yang dianut perusahaan.” 

 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai.  

Selain tujuan tersebut, akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan 

memenuhi karakteristik kuantitatif seperti: 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakainya. 



2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan 

kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi harus memiliki 

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur dan yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

 

2.3.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan   

 Laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam Standar Akuntansi  

Keuangan No. 1 (2004;2) yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-

komponen dari laporan keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Neraca 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur 

posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal 

mencakup pos-pos berikut: 

a. Aktiva berwujud 

b. Aktiva tidak berwujud 

c. Aktiva keuangan 

d. Investasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas 

e. Persediaan 



f. Piutang usaha dan piutang lainnya 

g. Kas dan setara kas 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya 

i. Kewajiban yang diestimasi 

j. Kewajiban berbunga jangka panjang 

k. Hak minoritas 

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya 

 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara wajar 

selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan laba rugi minimal mencakup 

pos-pos berikut: 

a. Pendapatan 

b. Rugi laba perusahaan 

c. Beban pinjaman  

d. Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan 

menggunakan metode ekuitas 

e. Beban pajak 

f. Rugi atau laba dari aktivitas normal perusahaan 

g. Pos luar biasa 

h. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas 



c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, agio 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan 

 

4. Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam 

pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai yang tak terpisah 

(integral) dan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 

 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam 

neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi 

yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 

penting 

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

 

 

 



2.3.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;4) pemakai laporan keuangan 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pihak Eksternal terdiri dari: 

a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap yang melekat dan hasil pengembangan 

dari investasi yang dilakukan. Investor membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo.  

d. Shareholders (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan berikutnya. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

 

 

 



f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun pandapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2. Pihak Internal terdiri dari: 

a. Manajemen 

Manajemen membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan evaluasi dalam menilai 

prestasi dan kinerja yang telah dicapai, selain itu laporan keuangan berguna dalam 

meramalkan kondisi masa depan yang akan dijalani oleh perusahaan. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi 

yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

 

 

 

 

 



2.3.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan keuangan  

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang 

dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Munawir (2004;6) menjelaskan 

bahwa: 

“Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan 
sebagai suatu progress report. Laporan keuangan terdiri dari data-data 
yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang telah 
dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi dan 
pendapatan pribadi.” 

 
 Jika dipisahkan, maka terdapat tiga komponen sifat dari laporan keuangan 

yaitu: 

1. Fakta yang dicatat 

Penyusunan laporan keuangan didasarkan atas fakta dari catatan-catatan akuntansi 

historis sehingga laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan 

perusahaan sesuai kondisi perekonomian paling akhir. 

2. Prinsip dan kebiasaan 

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu 

yang merupakan prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pencatatan dalam bentuk keseragaman perlakuan akuntansi. 

3. Pendapatan pribadi 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi atau dalil yang sudah 

diterapkan, namun penggunaan konvensi tersebut tergantung kemampuan dan 

integritas pembuatannya terhadap prinsip konvensi akuntansi tersebut. 

 

 Menurut Munawir (2004;9), mengemukakan bahwa laporan keuangan 

mempunyai beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim 

report (Laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan 

bukan merupakan laporan hasil final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-

hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas 



atau realisasi di mana interim report ini terdapat/terkandung pendapat-pendapat 

pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau management yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkkan angka dalam rupiah yang kelihatannya pasti 

dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang 

mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan 

konsep going concern atau anggapan perusahaan akan berjalan terus sehingga 

aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan 

pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi 

depresiasinya. Karena itu angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya 

merupakan nilai buku yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang 

maupun nilai gantinya.  

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau 

nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, di mana daya beli uang 

tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu 

menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin 

kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga 

diikuti kenaikan tingkat harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 

2.4 Analisis Laporan Keuangan 

 Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan baru bisa memberikan 

informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan 

apabila dipelajari, diperbandingkan, dan dianalisis. 

 

 

 



 Sejalan dengan itu Munawir (2004;31), menyatakan bahwa :  

“laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-
hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data 
keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan 
apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan 
dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat 
mendukung keputusan yang akan diambil”. 
 

 Jadi informasi atau pun data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan 

bisa berguna apabila dianalisis. Dengan kata lain laporan keuangan suatu perusahaan 

perlu dianalisis karena dengan analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang 

berhubungan dengan masalah posisi keuangan serta hasil-hasil yang dicapai oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.4.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Pengertian analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2006;190), yaitu : 

“menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 
kualitatif maupun data non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat”. 
 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan 

digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan melalui 

informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini 

membantu mendapatkan pengertian keuangan yang lebih baik tentang keadaan 

keuangan perusahaan. Para pengambil keputusan memerlukan informasi-informasi 

yang tepat dan relevan sebelum suatu keputusan diambil dan informasi dalam bentuk 

“mentah” sering tidak menunjukkan hubungan-hubungan yang penting. 

 Karena analisis ini digunakan sebagai satu dasar untuk mengambil keputusan, 

maka hasil analisis ini harus disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti. 

 



2.4.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-

ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan. 

Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 

investasi atau merger; sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan di masa datang; sebagai proses diagnosa terhadap masalah-masalah 

manajemen, operasi atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap 

manajemen. 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan.  

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dalam buku Sofyan 

Syafri Harahap (2006;197) adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas. Lebih dalam daripada yang terdapat 

dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).  

3. Dapat megetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan 

keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar 

perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat model-model dan teori-teori 

yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating). 



6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan 

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan 

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu. 

(a) Posisi keuangan (asset, neraca, dan modal) 

(b) Hasil Usaha Perusahaan (hasil dan biaya) 

(c) Likuiditas 

(d) Solvabilitas 

(e) Aktivitas 

(f) Rentabilitas dan Profitabilitas 

(g) Indikator Pasar Modal 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

e. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya atau 

standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan, maka 

informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, dan dalam 

hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan 

prestasi keuangan perusahaan. 

 

 



2.4.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan  

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapaun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Dwi Prastowo dan Rifka 

Juliaty (2005;53) adalah: 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan yang dianalisis mencakup 

pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang 

dianut dan diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar belakang data keuangan 

perusahaan yang akan dianalisis merupakan langkah yang perlu dilakukan 

sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan  

Selain latar belakang data keuangan, kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan perlu juga untuk dipahami. Kondisi-kondisi yang perlu 

dipahami mencakup informasi mengenai trend (kecenderungan) industri dimana 

perusahaan beroperasi; perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; 

perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan perkapita, tingkat 

bunga, tingkat inflasi dan pajak dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan 

itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci.  

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama akan memberikan gambaran mengenai karakteristik 

(profil) perusahaan. Sebelum berbagai teknik analisis diaplikasikan, perlu 

dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila 

dipandang perlu, dapat menyusun kembali perusahaan yang dianalisis. Tujuan 

langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup jelas 

menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku. 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis yang ada dapat 



menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut 

(bila perlu disertai dengan rekomendasi) 

 Prosedur analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

pelaksanaan analisis laporan keuangan, karena prosedur ini memberikan urutan 

langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis laporan keuangan. 

 

2.4.4 Metode Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004;36) ada dua metode yang digunakan yaitu metode 

analisis horisontal (metode analisis dinamis), dan metode analisis vertikal (metode 

analisis statis). 

1. Analisis Horizontal  

Analisis horizontal adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai analisis dinamis. 

2. Analisis Vertikal  

Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi 

satu periode atau satu saat saja, yaitu membandingkan antara pos yang satu 

dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan 

diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal 

ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena kesimpulan yang dapat 

diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

 

2.4.5 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Teknik analisis yang digunakan dalam analisis laporan keuangan menurut 

Munawir (2004;36) ada tujuh, yaitu: 

“Analisis perbandingan laporan keuangan; trend, common sizestatement, 
analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan 
penggunaan kas, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor, break even 
analysis. 
 



1. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan laporan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentasi suatu metode atau teknik analisa untuk tendensi 

daripada keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan 

menurun. 

2. Laporan dengan prosentasi per komponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

3. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode tertentu.  

4. Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement Analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

5. Analisis perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba 

yang dibudgetkan untuk periode tertentu.  

6. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

7. Analisis rasio, adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut 

 

 

 

 



2.4.6 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Laporan keuangan 

Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006;298), keunggulan analisis rasio adalah : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah         

dibaca atau ditaksirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan 

keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7. lebih mudah untuk melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

 

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki 

beberapa keterbatasan yang harus dihindari sewaktu penggunaannya. Menurut 

Sofyan Syafri Harahap (2006;299), keterbatasan analisis rasio adalah : 

1. Keterbatasan  akuntansi  atau  laporan  keuangan  juga  menjadi  keterbatasan 

teknik ini seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran atau judgement yang dapat dinilai atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bias berdampak pada angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi biasa diterapkan 

berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

 

 



2. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio. 

3. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

4. Dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karena itu jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 

 

2.4.7 Analisis Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, analisis 

laporan keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang biasanya sering 

digunakan adalah rasio/indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisis finansial dan prestasi 

suatu perusahaan dan akan lebih bermanfaat jika angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Terdapat banyak rasio keuangan yang dapat menunjukkan tingkat kinerja 

suatu perusahaan, diantaranya : Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, 

Rasio Profitabilitas dan Rasio Penilaian Pasar. Dari beberapa rasio keuangan, rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang tepat dalam memprediksi harga saham dan 

dividen.  

Menurut Gitman (2006;218): 

“Rasio profitabilitas diperlukan untuk mengetahui berapa tingkat 
keuntungan yang ditawarkan oleh setiap saham yang terdapat di bursa, 
serta harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor ántara lain laba bersih 
per tahun dan dividen yang dibayarkan tiap tahun”. 

 

 

 

 

 



Net Profit Margin, yaitu rasio yang mengukur prosentase besarnya laba bersih 

yang dihasilkan dari penjualan bersih. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.  

 

Net Profit Margin = %100
_

___ ×
SalesNet

TaxAfterProfitNet
 

 

 Penulis menggunakan rasio Net Profit Margin karena objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaaan manufaktur yang tergabung dalam industri 

barang konsumsi sehingga penulis ingin mengetahui pengaruh kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba operasional dari penjualan produk yang dihasilkan 

perusahaan  dan pengaruhnya terhadap perubahan harga saham dan kebijakan 

dividen, sehingga rasio profitabilitas yang lain tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.5 Saham dan Harga Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:5) : 

“saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan 
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 
selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 
Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 
ditanamkan di perusahaan tersebut.” 
 
Sedangkan menurut Martono dan Agus Harjito (2002:230), adalah : 
“saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya 
atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut (emiten). Saham 
juga merupakan bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 
perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).” 
 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

surat bukti keikutsertaan dalam permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas 

sebagian kekayaan perusahaan, hal ini berarti jika seorang investor membeli saham, 

maka investor tersebut menjadi salah satu pemilik perusahaan, dimana proporsi 



kepemilikannya sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang dipunyai oleh 

pemegang saham tersebut.  

 
2.5.2 Pengertian Harga Saham 

Dalam melakukan investasi pada pasar modal, khususnya saham, perubahan 

harga saham menjadi perhatian penting bagi investor, selain kondisi emiten dan 

keadaan perekonomiannya. Harga saham yang digunakan dalam melakukan transaksi 

di pasar modal dalah harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yaitu permintaan 

dan penawaran pasar. Jadi harga saham yang digunakan bukanlah harga nominal dari 

saham tersebut.  

Menurut Agus Sartono (2001:41): 

“Harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari 

aliran kas yang diterima.” 

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:1), adalah: 

“Harga saham adalah saham yang nilai per lembarnya telah tercantum 

dalam akta pendirian perusahaan.” 

 

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam tiga konsep, menurut Darmadji 

dan Fakhrudin (2006:4), yaitu: 

1. Nilai Nominal  

Nilai yang tercantum dalam sertifikat saham dan pencantumannya berdasarkan 

keputusan dan dari hasil pemikiran perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. 

Jadi nilai nominal sudah ditentukan pada waktu saham itu diterbitkan. 

2. Nilai Buku 

Nilai yang menunjukan nilai bersih kekayaan perusahaan, artinya nilai buku 

merupakan hasil perhitungan dari total aktiva dikurangkan dengan hutang serta 

saham preferen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku 

sering kali lebih tinggi daripada nilai nominalnya. 

 

 



3. Nilai Intrinsik 

Nilai yang mengandung unsur kekayaan perusahaan pada saat sekarang dan unsur 

potensi perusahaan untuk menghimpun dana dimasa yang akan datang. 

 

Jika saham diperjualbelikan di pasar modal yaitu bursa efek, maka akan 

diperoleh harga pasar. Harga ini sering disebut kurs saham. Harga pasar secara umum 

adalah harga saham yang dibentuk oleh kekuatan hukum permintaan dan penawaran 

dimana saham banyak diminati oleh investor. Jika saham minat investor tinggi  maka 

harganya cenderung naik, sebaliknya jika saham kurang diminati maka harganya 

cenderung turun. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Saham 

Saham mempunyai berbagai macam jenis yang dapat kita bedakan menurut 

cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh dari pemegang saham. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:5) : menjelaskan jenis-jenis saham 

sebagai berikut: 

1. Saham biasa (common stock)  

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir dalam 

pembagian dividen, hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan itu 

dilikuidasi. Saham jenis ini merupakan saham yang paling dikenal oleh 

masyarakat. 

Saham biasa dibedakan menjadi: 

a. Blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang mempunyai 

reputasi tinggi, sebagai leader dari perusahaan sejenis, mempunyai 

pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

b. Inc stock, yaitu saham dari suatu emiten yang mempunyai pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi. 

c. Growth stock, yaitu saham dari emiten yang bukan sebagai leader dalam 

industri. Umumnya saham ini berasal dari daerah yang kurang popular 

dikalangan emiten. 



d. Speculative stock, yaitu saham yang emitennya tidak bias secara konsisten 

mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun tetapi mampu mendapatkan 

penghasilan yang tinggi di masa yang akan dating meskipun belum pasti. 

e. Counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi harga saham ini 

tetap tinggi dan emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi karena 

kemampuan emiten dalam mendapatkan penghasilan yang tinggi pada saat 

resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam menghasilkan produk yang 

dibutuhkan oleh masyarakat seperti barang-barang konsumsi.  

2. Saham preferen (preferred stock) 

Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap (seperti bunga 

obligasi), namun dapat juga tidak mendatangkan hasil yang dikehendaki investor. 

 

Di dalam praktek pasar modal dikenal ada bebrapa jenis saham preferen, 

diantaranya: 

a. Cumulative preferred stock 

Saham jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya ats pembagian dividen yang 

sifatnya kumulaif dalam suatu persentase tertentu. Apabila dalam tahun tertentu 

dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka 

hal ini diperhitungkan dalam tahun-tahun berikutnya. Pembayaran dividen kepada  

pada pemegang saham ini selalu didahulukan dari pemegang saham biasa. 

b. Non cumulative preferred stock 

Pemegang saham jenis ini mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai 

pada suatu persentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. Bila pada 

tahun tertentu dividen yang dibayar kurang atau tidak, maka diperhitungkan di 

tahun berikutnya. 

c. Participating preferred stock  

Pemilik saham preferen jenis ini disamping mendapat dividen tetap seperti yang 

telah ditentukan pada tahu lalu, juga mendapat ekstra dividen apabila perusahaan 



mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut dapat berupa target 

penjualan atau keuntungan pada waktu tertentu. 

 

2.5.4 Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:9) faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham yaitu: 

1. Penawaran dan permintaan 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa minat 

investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh karena itu harga saham setiap 

saat bisa berubah seiring dengan minat investor untuk menginvestasikan 

modalnya pada saham. 

2. Harapan dan perilaku investor 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan investor 

mengenai keputusan manajemen mengenai kebijakan dividennya. 

3. Kondisi keuangan perusahaan 

Nilai dari suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik biasanya akan 

meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga harga saham naik 

atau sebaliknya, jika kondisi perusahaan buruk maka akan mempengaruhi harga 

saham. 

4. Kondisi ekonomi dan politik pada umumnya 

Faktor ini mempengaruhi supply dan demand akan saham. Keadaan 

perekonomian yang stabil dan situasi politik yang kondusif akan menarik minat 

investor (terutama Investor asing) untuk berinvestasi. 

 

2.5.5 Perubahan Harga Saham 

Perubahan harga saham di bursa efek ditentukan oleh pasar yang tergantung 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Perusahaan yang memiliki kinerja 

keuangan yang baik sahamnya cenderung diminati oleh investor, oleh karena itu 



harga saham akan bergerak naik. Sebaliknya, jika minat investor rendah untuk 

membeli saham maka harganya akan turun. Dalam jangka panjang, kinerja keuangan 

perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya akan bergerak searah. 

Perubahan harga saham menurut Jogianto (2003:383) adalah: 

“Perubahan harga saham merupakan kenaikan atau penurunan dari 
harga saham sebagai akibat dari adanya informasi baru yang 
mempengaruhi harga saham kemudian dibandingkan dengan harga 
saham sebelum laporan keuangan diterbitkan.” 

 

Harga dari surat berharga mencerminkan penilaian investor terhadap proyek 

laba perusahaan di masa mendatang, termasuk didalamnya penilaian terhadap kualitas 

manjemen. 

Perubahan harga saham: 
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Dimana : 

P  = Perubahan harga saham 

P t = Rata-rata perubahan harga saham 5 hari setelah penerbitan laporan keuangan   

P t-1 = Rata-rata perubahan harga saham 5 hari sebelum penerbitan laporan keuangan  
 
 
 

2.6 Dividen 

2.6.1 Pengertian Dividen 

Menurut  SAK no. 23 paragraf 4c (2004:23), dividen didefinisikan sebagai  

“Distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan 

proporsi mereka dari jenis modal tertentu.” 

 

 

 

 



Pengertian dividen tunai menurut Agus sartono (2001:279):  

“Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham 

yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan 

akan datang.” 

 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dividen sangat penting 

artinya bagi pemegang saham. Dividen merupakan pembayaran dari emiten kepada 

pemegang saham sebagai imbalan atas modal yang telah ditanamkan di perusahaan 

tersebut. 

 

2.6.2 Kebijakan Dividen 

Menurut Agus sartono (2001:281) mendefinisikan  kebijakan dividen adalah: 

“ Keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 
kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 
bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila 
perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka 
akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing, 
sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, 
maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar.”  
 

Sedangkan menurut Ridwan dan Inge (2003:385), menjelaskan bahwa 

kebijakan dividen di dalam praktiknya ada kecenderungan perusahaan akan 

memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. 

Kebijakan ini diambil dengan asumsi bahwa pihak investor melihat kenaikan dividen 

sebagai suatu tanda perusahaan memiliki prospek cerah, dan pihak investor 

cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Perusahaan pada umumnya menaikan 

dividen hingga suatu tingkatan tertentu apabila perusahaan tersebut yakin akan dapat 

mempertahankannya di masa mendatang.  

 

 

 

 



2.6.3 Jenis-jenis Dividen 

Jenis-jenis dividen dapat dibedakan menjadi: 

1. Dividen Skrip (Script Dividen) 

Dividen skrip adalah dividen yang ada saat posisi likuiditas perusahaan tidak 

memungkinkan untuk segera membagikan dividen saham dalam bentuk kas 

sehingga dividen diwujudkan dalam bentuk janji hutang kepada pemegang saham 

dimana akan dibayarkan oleh perusahaan pada periode tertentu dengan jumlah 

sesuai dengan yang telah diumumkan atau jumlah yang tertera dalam skrip. Skrip 

oleh perusahaan dianggap sebagai wesel bayar yang juga diberikan bunga dan 

dapat diperjualbelikan. 

2. Dividen Properti (Property Dividen) 

Dividen properti adalah dividen yang akan di bayar dalam bentuk aset (properti) 

dengan nilai wajarnya bukan nilai historisnya sehingga diperlukan suatu 

pengakuan atas adanya keuntungan atau kerugian saat aset dibagikan.  

3. Dividen Saham (Share Dividen) 

Dividen saham adalah dividen yang diberikan dalam bentuk tambahan lembar 

saham baru dari perusahaan. Tidak ada pembagian aktiva dan tidak menambah 

porsi kepemilikan dalam perusahaan. Dividen saham di bagi menjadi dua, yaitu: 

4. Small stock dividen yaitu pembagian dividen saham sampai dengan porsi 

maksimal 20% - 25% dari jumlah saham awal. Menurut pendapat para praktisi, 

pembagian dividen saham porsi rendah ini tidak akan berimbas secara material 

terhadap nilai saham. 

5. Large stock dividen yaitu pembagian dividen saham sampai dengan porsi yang 

lebih besar dari 25% terhadap pemecahan saham (stock split) dan akan 

menurunkan nilai tiap saham. 

6. Dividen Kas (Cash Dividen) 

Dividen kas adalah dividen yang paling umum dibagikan. Dalam memutuskan 

pembagiannya banyak hal yang harus diperhatikan seperti kecukupan jumlah 

saldo laba (retained earnings), kas yang cukup dan formal action dari dewan 

direksi. 



2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Menurut Ridwan dan Inge (2003:387), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen adalah:  

1. Peraturan hukum 

a. Peraturan mengenai laba bersih menentukan bahwa dividen dapat dibayar dari 

laba tahun-tahun yang lalu dan laba tahun berjalan. 

b. Peraturan mengenai tindakan yang merugikan modal. Melindungi para 

kreditur dengan melarang pembayaran dividen yang berasal dari modal. 

2. Posisi likuiditas 

Saldo laba biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang diperlukan untuk 

mennjalankan usaha. Oleh karena itu jika perusahaan mendapatkan banyak 

keuntungan mungkin saja tidak dapat membayar dividen karena keadaan 

likuiditasnya. Dalam situasi seperti ini mungkin perusahaan memutuskan untuk 

tidak membayar dividen dalam bentuk tunai. 

3. Membayar pinjaman 

Jika perusahaan memperoleh pinjaman untuk memperluas usahanya maka 

perusahaan tersebut dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo atau dapat 

menyisihkan cadangan dari saldo laba jika diperlukan. 

4. Kontrak pinjaman  

Kontrak pinjaman baik jangka pendek ataupun pinjaman jangka panjang 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman. 

5. Pembatasan dari saham preferen 

Apabila dividen pemegang saham preferen belum dibayar maka pembayaran 

dividen kepada pemegang saham biasa belum dapat dilakukan. 

6. Kebutuhan dana untuk investasi 

Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk 

diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Dalam hal ini 

manajemen cenderung lebih suka memanfaatkan laba ditahan karena pemanfaatan 

laba ditahan tidak memerlukan flotation cost. 

 



7. Fluktuasi laba 

Apabila laba perusahaan berfluktuasi dividen yang dibayarkan kecil hal ini 

dilakukan untuk menjaga kestabilan pembayaran dividen. Dengan laba yang 

berfluktuasi perusahaan juga tidak banyak mempergunakan utang sebagai sumber 

pendanaan hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kebangkrutan.Dengan 

keadaan demikian laba ditahan akan menjadi besar dan dividen yang dibayarkan 

semakin mengecil. 

 

2.6.5 Dividen Payout Ratio 

Menurut Standar akuntansi Keuangan (2004) no.2 paragraf 33: 

“Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas 
pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. 
Sebagai alternatif , dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan 
sebagai komponen arus kas dari aktivitas pendanaan dengan maksud 
membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan 
perusahaan yang membayar dividen dari arus kas pendanaan.” 

 

Sementara itu dalam Standar akuntansi Keuangan (2004) no.2 paragraf 57 

disebutkan: 

“Dividen yang dibayarkan harus diungkapkan tersendiri dan harus 

diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan.” 

 

Besarnya bagian laba yang dibagikan pada pemegang saham disebut dividen 

payout. Rasio antara dividend payout dengan laba perusahaan disebut dividend payout 

ratio. 

Menurut Henry Simamora (2000:523): 

“Dividend payout ratio adalah persentase laba saham biasa yang dibayarkan 

dalam bentuk dividen.” 

 

Dividen Payout Ratio = %100
__
__ ×

SharePerEarning
SharePerDividen

 

 



2.7 Pasar Modal 

Jogiyanto (2003:15), menyatakan bahwa perusahaan yang membutuhkan 

dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru 

dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer (primary market). Surat berharga 

yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik (initial public offering 

atau IPO) atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public 

(sekuritas tambahan ini sering disebut seasoned new issues). Selanjutnya surat 

berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder (secondary market).  

 

2.7.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut Jogiyanto (2003:16), Pengertian pasar modal dalam arti sempit dan 

arti luas adalah: 

“kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka 
panjang. Pasar modal dalam arti luas adalah : 
1. Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisasi 

termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang 
keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek.  

2. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-
lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya 
yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham, 
obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposito berjangka.” 
 

Pasar modal dalam istilah asing yang disebut ‘Capital Market,’ pada 

hakikatnya ialah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana. 

Dana yang diperjualbelikan itu digunakan untuk jangka panjang dalam menunjang 

pengembangan usaha. Tempat penawaran atau penjualan dana ini dilaksanakan dalam 

satu lembaga resmi yang disebut “bursa efek.” 

Undang-undang No. 8 tahun 1995 secara lebih operasional mendefinisikan 

bursa efek sebagai: 

“Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau 
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada 
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 
mereka. Efek yang dimaksud adalah surat berharga berupa surat 
pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 



utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, 
dan setiap derivatif dari efek.” 
 
Dari definisi diatas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pasar modal 

merupakan pasar, baik dalam pengertian yang abstrak maupun dalam pengertian yang 

konkrit. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga 

(stocks and bonds).  

 

2.7.2 Fungsi dan Tujuan Pasar Modal 

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini 

memiliki daya tarik, bukan saja bagi pihak yang memerlukan dana dan pihak yang 

meminjamkan dananya tetapi juga termasuk pemerintah. Hampir semua dana 

menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan 

strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara. Pada dasarnya terdapat 

empat fungsi strategis dari pasar modal yaitu: 

1. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana 

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpun dana selain sistem 

perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara 

konvensional. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan surat 

berharga (sekuritas), baik surat tanda hutang (obligasi atau bonds) maupun surat 

tanda kepemilikan (saham). 

2. Sebagai alternatif investasi para pemodal 

Bila tidak ada pilihan investasi, para pemodal akan menginvestasikan dananya 

dalam sistem perbankan dan /atau pada real asset. Dengan adanya pasar modal, 

akan memberi kesempatan pada para pemodal untuk membentuk portofolio 

investasi (mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi) dengan 

mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko 

tertentu yang mungkin terjadi. 

3. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, 

setiap pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari suatu perusahaan ke 

perusahaan lain sesuai dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti 



dividen dan capital gain serta preferensi mereka atau resiko dari saham-saham 

tersebut. 

 

Tujuan pasar modal menurut Ridwan dan Inge (2003:425), adalah 

1.  Mempercepat proses pelunasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan 

saham perusahaan. 

2.  Pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pemilikan saham. 

3.  Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan 

dana untuk digunakan secara produktif. 

 

2.8 Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Perubahan Harga 

Saham dan Kebijakan Dividen 

Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham yang diminati adalah agar 

para investor mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan 

tersebut untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang serta keuntungan 

yang akan diperoleh investor. Salah satu perhatian investor dalam menganalisis 

saham adalah harga saham itu sendiri. 

Menurut Mamduh dan Abdul Halim (2005;5), menyatakan bahwa dengan 

analisis keuangan dapat diketahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat 

risiko atau tingkat kesehatan perusahaan. Dengan penilaian yang baik maka 

diharapkan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham 

dapat dicapai. 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan 

sangat penting bagi investor karena apabila hasil dari analisis rasio keuangan 

menunjukan rasio keuangan yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik pula. 

Hal ini akan menarik minat investor terhadap saham perusahaan dan besarnya 

tingakat pengembalian yang diharapkan (Dividen), sehingga permintaan terhadap 

saham akan meningkat dan mempengaruhi harga saham di pasar modal. 

 

 



1. Pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham dan Kebijakan dividen. 

Net Profit Margin yaitu rasio yang mengukur prosentase besarnya laba bersih 

yang dihasilkan dari penjualan bersih. Semakin besar rasio ini semakin baik 

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

Menurut Henry Simamora (2000:423), Net Profit Margin menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap penjualan bersih. Bila laba 

perusahaan tinggi akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal 

di dalam perusahaan, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga saham di pasar 

modal. Sedangkan menurut Yuniningsih (2002;83) menyatakan bahwa Besar 

kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya 

dividen. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan 

akan berpengaruh terhadap besarnya dividen yang akan dibagikan atau 

sebaliknya. profitabilitas mempunyai koefisien positif terhadap dividend payout 

ratio.    

2. Pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap harga saham dan 

Kebijakan dividen. 

Return On Investment (ROI) yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam total assets yang digunakan 

untuk memperoleh keuntungan. Menurut Jogianto (2003:387), untuk dapat 

menjaga kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam 

keadaan menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi 

perusahaan untuk menarik modal dari luar, seperti penjualan saham di pasar 

modal. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan 

akan berpengaruh terhadap minat investor untuk membeli saham perusahaan, hal 

ini akan mempengaruhi naik turunnya harga saham. Dividen merupakan proporsi 

laba atau keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah 

yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Dengan adanya 

keuntungan, maka perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar 

dividen kepada pemegang saham. 

  


