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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah gambaran dari posisi atau 

keadaan keuangan pada suatu periode tertentu dan gambaran hasil usaha dan 

pencapaian target dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan 

merupakan salah satu alat penting dalam menjalankan dan melaksanakan 

fungsinya. Laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem 

akuntansi. Untuk tidak salah dalam memakai informasi, laporan akuntansi ini 

perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi atau disebut juga 

siklus akuntansi tersebut (Sofyan Syafri Harahap 2002:1-2).  

Definisi akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:117), adalah: 

“Suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif 

biasanya dalam bentuk moneter tentang satu unit ekonomi yang 

dimaksudkan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

 
 Menurut Mamduh M. Hanafi (2005:27) akuntansi adalah : 

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian 

dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi.” 

 
Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan data dan pengolahaan 

data perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau 

peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui 

pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi-transaksi dan 

juga berhubungan satu dengan yang lainnya dan memberikan gambaran secara 

layak tentang keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan. 
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2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Agnes Sawir (2005:2) laporan keuangan adalah : 

“Media yang dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang 

terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan 

laporan posisi keuangan.” 

 
 Menurut Sofyan Safri Harahap (2004:105) laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 
Dari definisi-definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu hasil akhir dari siklus akuntansi yang berupa informasi keuangan 

perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang digunakan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban manajemen atas kinerjanya selama ini. 

 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Mengenai tujuan pelaporan keuangan dapat kita lihat melalui beberapa 

pendapat seperti yang ada di bawah ini : 

1. Menurut Sofyan Safri Harahap (2002;17) menjelaskan bahwa APB 

Statement No. 4 (AICPA), menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan 

membaginya menjadi dua : 

a. Tujuan Umum 
Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahaan 
posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. 

b. Tujuan Khusus 
Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 
proyeksi laba, perubahaan kekayaan, serta informasi lainnya yang 
relevan. 
 

2. Menurut Bernstein (1983) dikutip oleh Sofyan Safri Harahap (2002;19), 

tujuan laporan adalah sebagai berikut : 

a. Screening 
Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 
perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

b. Understanding 
Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 
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c. Forecasting 
Analisa digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 
dimasa yang akan datang. 

d. Diagnosis 
Analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-
masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 
masalah lain dalam perusahaan. 

e. Evaluation 
Analisa dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 
perusahaan. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bisa digunakan untuk 

pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan seperti manajemen 

perusahaan, kreditur, pelanggan, pemasok, dan lain-lain. 

 

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut SAK (2002:5), selain tujuan tersebut akan lebih bermanfaat jika 

laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang dapat berguna bagi 

pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif utama yaitu : dapat dipahami, 

relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 

Agar dapat lebih jelas mengenai karakteristik laporan keuangan maka 

penulis akan menjelaskan secara ringkas berdasarkan SAK : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahaan 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 mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 
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3. Keandalan 

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

kualitas keandalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahaan 

material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus 

atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara 

periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. 

 

2.1.4 Fungsi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan eksistensi suatu perusahaan, pada hakekatnya merupakan 

alat komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan 

kegiatan-kegiatannya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. 

Menurut Hernanto (1991:11) bahwa dari laporan keuangan, manajemen 

dapat memperoleh informasi yang berfungsi untuk : 

1. Merumuskan, melaksanakan, dan mengadakan penilaian terhadap 
kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu. 

2. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau 
aktivitas dalam perusahaan. 

3. Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari 
(dalam) perusahaan. 

4. Mempelajari aspek, terhadap kegiatan-kegiatan tertentu dalam 
perusahaan. 

5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 
 

2.1.5 Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahaan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
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keuangan termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 

laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Menurut Munawir (2004:14) neraca adalah : 

“Laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu.” 

Dengan demikian Neraca terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu aktiva, 

hutang, dan modal, yang akan diperjelas dengan uraian berikut : 

a. Aktiva 

Menurut pernyataan SAK (2002:12) pengertian aktiva adalah : 

“Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh 

perusahaan”. 

Pada dasarnya aktiva dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

- Aktiva Lancar (Current Assets) 

Uang kas atau aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan 

atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dipakai pada periode 

berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan 

perusahaan). 

- Aktiva tidak lancar (Non Current Assets) 

Aktiva akan mempunyai umur kegunaan ralatif permanen atau jangka 

panjang yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau 

tidak habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan. 

b. Kewajiban 

Kewajiban menurut Munawir (2004:18) adalah 

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain 

yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. 

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dikelompokan menjadi dua,  

yaitu : 
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- Kewajiban Lancar (Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan dilakukan 

dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

- Kewajiaban Jangka Panjang (Non Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan perusahaan yang jangka waktu pembayarannya 

jatuh tempo lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. 

c. Ekuitas 

Equity menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:110) adalah 

“Sesuatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga (entity) setelah 

dikurangi kewajiban. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik”. 

2. Laporan Laba Rugi 

Menurut Dwi Prastowo (2002:16) laporan laba rugi adalah 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan 

atau potensi perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu”. 

Laporan laba rugi mengandung informasi mengenai hasil usaha perusahaan, 

yaitu laba bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Jika 

beban melebihi pendapatan maka hasil bagi perusahaan adalah kerugian bersih 

untuk periode tersebut. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan 

laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip menurut 

Dwi Prastowo (2002:16) yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut : 

a. Bagian pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok, diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, 

sehingga diperoleh laba kotor. 

b. Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum. 

c. Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok 

perusahaan serta biaya-biayanya. 

d. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi, sehingga akhirnya diperoleh 

laba bersih sebelum pajak pendapatan. 
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2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan 

membaca laporan keuangan dengan tepat maka seseorang dapat melakukan 

tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. 

Secara umum, semua orang yang tertarik dengan informasi keuangan dan 

performance suatu perusahaan yang disebut dengan stakeholders adalah pengguna 

informasi keuangan. Stakeholders yang menggunakan iniformasi akuntansi dapat 

dibedakan menjadi internal user dan ekternal user. Internal user adalah orang-

orang yang menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan 

keputusan, sedangkan ekternal user adalah pemakai iniformasi akuntansi. Dalam 

hal ini laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan mengenai hubungan mereka yang berkaitan dengan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah informasi yang berasal dari informasi akuntansi 

sebagai hasil akhir dari siklus akuntansi itu sendiri, karena itu pemakai laporan 

keuangan akan sama dengan pemakai informasi akuntansi. 

Pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan IAI 

(2002;2) para pemakai laporan keuangan adalah 

a. Investor 
b. Kreditur (pemberi pinjaman) 
c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 
d. Shareholders (para pemegang saham) 
e. Pelanggan 
f. Pemerintah 
g. Karyawan 
h. Masyarakat 
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Para pemakai laporan keuangan tersebut dapat lebih dijelaskan sebagai berikut : 

a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan 

informasi untuk menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

investasi tersebut. 

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 terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 

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 atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 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 statistik pendapatan 

nasional dan statistik lainnya. 
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g. 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. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, temasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangaan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta serangakaian aktivitasnya. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun 

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

laporan keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan yang 

diyakini kewajarannya. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih mendalam. Hubungan 

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

keuangan perusahaan serta menunjukan bukti kebenaran penyusunan laporan 

keuangan. 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata tersebut, maka penulis akan 

menjelaskan arti dari masing-masing kata tersebut. menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2001:198) pengertian analisis dan laporan keuangan adalah : 
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“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit menjadi 

berbagai unit terkelompok. Laporan Keuangan adalah neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan arus kas (dana).” 

 
Jika kedua pengertian ini digabungkan, menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2002:189) maka pengertian analisis laporan keuangan adalah : 

“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 
kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.” 
 

 Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi dari 

sisi lain, memperdalam informasi dari data yang terdapat dalam suatu laporan 

keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan. Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang 

salah tetapi akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan 

ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan bisa menghilangkan situasi duga 

menduga, ketidakpastian, pertimbangan pribadi, dan sebagainya. Hal ini akan 

memperkuat keyakinan kita pada informasi yang ada sehingga keputusan yang 

diambil lebih tepat. 

 Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal tertentu, mulai dari 

kualitas laporan, pendapatan akuntan, praktek, dan prinsip akuntansi yang 

digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntansi juga dilihat tingkat 

perbandingannya, update-nya, apakah dikonsolidasikan dengan anak perusahaan 

atau afiliansi dan sebagainya. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Menurut Sofyan Syafri 

Harahap (2002:195) secara lengkap kegunaan analisis laporan keuangan dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 
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1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 
yang terdapat dalam 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 

3. Dapat mengetahui 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 melahirkan 
model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk 
prediksi, peningkatan (rating) 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 
keputusaan. 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: 
- Posisi keuangan (Assets, Neraca, dan Modal) 
-  Hasil usaha perusahaan (Hasil dan Biaya) 
- Likuiditas 
- Solvabilitas 
- Aktivitas 
- Rentabilitas atau profitabilitas 
- Indikator pasar modal 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu, 
e. Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 

7. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang 
sudah dikenal dalam dunia bisnis 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 
dengan periode sebelumnya dengan 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. 

 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi mentah 

yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi luas dan lebih dalam. Hubungan 

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

keuangan perusahaan. 
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2.2.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Prastowo (2002:54), secara umum metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 

1. Metode Analisis Horizontal (Dinamis) 

Metode analisis horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat 

diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis 

dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

2. Metode Analisis Vertikal (Statis) 

Metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan 

keuangan yang sama pada tahun (periode) yang sama. Dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan 

keuangan yang sama, maka disebut metode vartikal. Disebut metode statis 

karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) yang sama. 

 
 Di dalam mengadakan interprestasi dan analisis finansiil suatu perusahaan, 

diperlukan adanya suatu ukuran tertentu. Ukuran yang lazim digunakan dalam 

analisis finansiil adalah rasio yaitu suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara macam-macam data finansiil dan menunjukan suatu keadaan 

suatu perusahaan pada saat tertentu. 

 Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti dan dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk membuat keputusan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. Foster (1986:58-75) memberikan beberapa teknik analisis yang 

biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan yaitu : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

- Common Size Statement 

- Financial Ratio Analysis 
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2. Teknik Time Series 

- Trend Statement 

- Variability Measure 

3. Kombinasi Laporan Keuangan dan Informasi bukan Laporan Keuangan 

- Produk Market Information 

- Capital Market Information 

 
Pada analisis fundamental hal yang selalu dipelajari adalah hubungan 

antara harga saham denagn kondisi perusahaan pada saat tertentu dengan 

melakukan estimasi laba dan dividen yang akan datang dari perusahaan yang 

ditelitinya untuk beberapa tahun dan minimal dalam jangka waktu satu tahun. 

Seorang analis fundamental juga akan menganalisis posisi perusahaan tersebut 

dalam industri dan posisi industri dalam perekonomian. Analisis fundamental juga 

akan mempelajari posisi keuangan perusahaan untuk menentukan nilai perusahaan 

tersebut. Mayoritas analisis fundamental lebih menekankan analisisnya pada 

laporan keuangan dan memprediksi laba, ROE, ROA, PER, EPS (Allan Gart, 

1998:260-261). 

Dari sekian banyaknya pendekatan fundamental yang sering digunakan 

untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, maka rasio-rasio yang 

digunakan menurut Bambang Riyanto (2001:25) adalah sebagai berikut : 

1) Rasio Likuiditas 

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari: 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Merupakan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek.  

 

Ratio Lancar =
lancarkewajiban 

lancar aktiva
 

 
Rasio lancar yang terlalu besar menunjukan bahwa pengelolaan aktiva 

lancar kurang bagus karena masih banyaknya aktiva yang menganggur. 
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b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Yaitu kemampuan aktiva lancar minus persediaan untuk membayar 

kewajiban lancar. 

 

Quick Ratio = 
LancarKewajiban 

Expense) Prepaidn(PersediaaLancar Aktiva +−
 

 
Quick ratio yang berkisar antara 1 sampai 2 menunjukan bahwa aktiva 

yang dapat diuangkan cukup memadai untuk membayar kewajiban yang 

jatuh tempo dalam jangka pendek. 

c. Cash Ratio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang 

yang harus segera dibayar dengan kas dan efek yang segera dapat 

diuangkan. 

 

Cash Ratio = 
Lancar Hutang

Kas
 

 
Standar ratio ini adalah 100%. Jika terlalu besar maka perusahaan 

memiliki kemampuan yang baik untuk melunasi hutang jangka pendeknya. 

2) Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjang atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan 

dilikuidasi. Rasio solvabilitas terdiri dari : 

a. Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang Atas Modal) 

Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. 
 

Total Debt To Equity Ratio = 
Modal

Hutang Total
 

 
Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah pendanaan yang disediakan 

pemegang saham. Dari kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, 

semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjang. 
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b. Debt to Total Assets Ratio (Rasio Hutang Atas Aktiva) 

Rasio ini menunjukan persentase pendanaan kewajiban yang didukung oleh 

aktiva perusahaan. 

 

Total Debt to Total Assets Ratio = 
Aktiva Total

Hutang Total
 

 
Ratio standar yang dianggap baik untuk rasio ini tidak boleh lebih atau 

maksimal 50%. Dengan kata lain hutang tidak boleh lebih dari ½ harta 

perusahaan. 

 
c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan hutang jangka panjang. 

 

Long Term Debt to Equity Ratio = 
Equity

DebtTermLong   
 

 
 

3) Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Rasio profitabilitas ini terdiri dari : 

a. Net Profit Margin 

Rasio ini menunjukan seberapa besar persentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, 

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup 

tinggi. 

 

Net Profit Margin = 
Penjualan

Bersih Pendapatan
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b. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari asset yang digunakan. Semakin besar rasio ini maka 

semakin baik. Jadi ini berarti bahwa akan lebih cepat berputar dan meraih 

laba. 

 

ROA = 
Aktiva Total

BersihPenjualan 
 

 
c. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini untuk mengetahui besarnya pengembalian yang diberikan 

perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 

 

ROE = 
Modal Total

Bersih Laba
 

 
d. Operating Profit Margin 

Rasio ini untuk mengetahui keuntungan operasional perusahaan dari 

setiap barang yang terjual. 

 

Operating Ratio = 
NettoPenjualan 

Biaya TotalHPP+
 

 
e. Gross Profit Margin. 

Rasio ini untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap 

barang yang dijual. 

 

Gross Profit Margin = 
Penjualan

Kotor Laba
 

 
Maka akan diperoleh keuntungan kotor x rupiah atas barang yang dijual. 

 
4) Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjulan, pembelian, dan 

kegiatan lainnya. Adapun yang termasuk rasio ini adalah : 
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a. Inventory Turn Over 

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, dalam arti berapa kali persediaan yang ada akan diubah 

menjadi penjualan. 

 

Inventory Turn Over = 
Barang Persediaan rata-Rata

PenjualanPokok  Harga
 

 
b. Receivable Turn Over 

Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan 

perusahaan dalam penagihan piutangnya.  

Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

menagih piutang yang dimiliki. 

 

Receivable Turn Over = 
Receivable Average

Sales Netto
 

c. Total Assets Turn Over 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. 

 

Total Assets Turn Over = 
Assets Total

Penjualan
 

 
d. Average Collection Period 

Rasio ini menunjukan dalam jangka waktu berapa hari piutang akan bisa 

diubah menjadi kas atau ditagih 

 

Average Collection Period = 
Turnover Receivable

hari 360
 

 
5) Rasio Nilai Pasar (Market Value Ratio) 

Rasio nilai pasar adalah analisis yang berkaitan dengan hubungan antara harga 

saham perusahaan dengan pendapatan (nilai bukunya) dalam setiap lembar 

saham. Analisis ini juga berkaitan dengan rasio-rasio pembagian dividen. 
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 Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan mempunyai tujuan 

yang sama yaitu untuk membantu agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

membutuhakan. 

 Rasio keuangan yang digunakan untuk memprediksi harga saham, adalah 

sebagai berikut : 

1. Rasio harga saham terhadap laba (Price to Earning Ratio) 

PER adalah penilaian prediksi dari para investor saham, terutama untuk 

menilai saham yang undervalue (di bawah book value nya) dengan harapan 

bisa memberikan capital gain yang besar di masa yang akan datang. PER 

merupakan ukuran kepercayaan pasar terhadap nilai saham, yang secara 

teoritis semakin tinggi rasio ini semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

PER diperoleh dengan cara membandingkan antara harga saham per lembar 

terhadap laba per lembar saham perusahaan dari saham yang bersangkutan. 

Rasio ini menunjukan berapa rupiah yang harus di bayar oleh investor untuk 

setiap unit rupiah laba periode berjalan. Secara matematis, PER dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 

PER = 
 SharePer Earning

Price Stock
 

 
PER yang tinggi menjadi salah satu faktor yang dapat menarik investor untuk 

membeli saham tersebut. Semakin tinggi PER, maka semakin besar 

kemampuan laba perusahaan dalam menghasilkan laba, artinya performance 

perusahaan tersebut baik. 

 
2. Rasio harga saham terhadap lembar saham (Earning Per Share) 

EPS adalah tolok ukur profitabilitas modal yang telah ditanam para pemegang 

saham. EPS di peroleh dengan jalan membagi keuntungan yang diperoleh 

perusahaan selama masa tertentu dengan jumlah saham yang telah diterbitkan 

dan disetor. EPS dapat dihitung dengan rumus : 



32 

EPS = 
gOutstandin  StockCommon of Num

ers StockholdCommon for Available  Earnings
 

 
EPS menunjukkan laba yang dihasilkan setiap lembar saham biasa. Semakin 

tinggi EPS, berarti performance perusahaan semakin baik dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setiap lembar sahamnya, sehingga saham 

akan diminati investor dan harga jualnya akan naik. 

 
3. Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dengan menggunakan ROE 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba tidak diukur menurut besar 

kecinya laba, melainkan harus dibandingkan dengan hasilnya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

ROE merupakan tolak ukur profitabilitas yang paling penting bagi para 

pemegang saham. ROE memberikan gambaran tentang seberapa besar 

perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari jumlah dana yang telah 

mereka investasikan dalam perusahaan tersebut. ROE dapat dihitung dengan 

formula : 

 

ROE = 
Equity rsStockholde

Taxes After Profits Net
 

 
4. Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai 

perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari 

segi penggunaan assets. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROA = 
Aktiva Total

Taxes Before Income
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Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan 

dalam sistem CAMEL (Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity) laba 

yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. 

 
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. ROA dipilih karena rasio ini menggambarkan kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba secara keseluruhan. 

2. ROE dipilih karena rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham, 

semakin besar ROE menandakan bahwa laba bersih yang dihasilkan semakin 

besar dan sekaligus mewakili profitabilitas rasio. 

3. EPS dipilih karena rasio keuangan ini selalu digunakan untuk memproyeksi 

harga saham emiten dan sekaligus mewakili market value ratio. 

4. PER dipilih karena rasio keuangan ini merupakan ukuran kepercayaan pasar  

terhadap nilai saham. Semakin besar PER berarti harga pasar dari setiap 

lembar saham akan semakin baik 

 

2.2.4 Penilaian Kelayakan Penyajiaan Laporan Keuangan 

Sebuah laporan keuangan akan dikatakan layak jika memenuhi kualitas 

yang diharapkan. Adapun nilai kualitatif dari sebuah laporan keuangan menurut 

Sofyan Syafri Harahap (2004:141) terdiri dari : 

1. Kualitas Utama 

a. Relevance  

Informasi disebut relevan apabila informasi tersebut mampu dan berguna 

dalam mempengaruhi keputusan menajemen dengan mengubah atau yang 

menguatkan pengharapannya tentang hasil dan akibat tindakan atas 

kejadiannya. 

b. Reliability 

Reliability menyangkut kualitas yang menyebabkan pemakai data 

bergantung pada kepercayaannya pada data yang disajikan dan yang 

dimaksudkan untuk disajikan. 
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c. Verifiability 

Verifiability adalah suatu sarana yang dapat memberikan kesempatan 

kepada orang-orang tertentu yang bekerja secara terpisah antara satu dan 

yang lain untuk mengembangkan ukuran-ukuran yang sama atas bukti, 

data, dan catatan yang sama. 

d. Completeness 

Completeness menjelaskan kelengkapan dan kesesuaian antara data 

akuntansi dan kejadian yang dimaksud untuk disajikan. 

e. Neutrality 

Neutrality artinya laporan akuntansi dibuat untuk pihak umum bukan 

untuk pihak-pihak tertentu saja sehingga laporan akuntansi yang dibuat 

harus netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

f. Timeliness 

Timeliness artinya laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat. 

2. Kualitas Sekunder 

a. Comparability 

Comparability berarti bahwa menyusun laporan keuangan harus digunakan 

metode yang sama sepanjang waktu oleh perusahaan tertentu agar bisa 

diperbandingkan. 

b. Consistency 

Consistency berarti bahwa metode-metode akuntansi tidak dapat diubah 

apabila telah dipilih. 

3. Pertimbangan Cost Benefit 

a. Cost Benefit 

Informasi akuntansi diungkapkan apabila keuntungan yang didapat 

diperoleh dari informasi itu melebihi biayanya. 

b. Materiality 

Materiality adalah sesuatu yang secara relatif dianggap penting. 
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Jadi dengan demikian penilaian kelayakan dalam penyajian laporan 

keuangan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa penyajian dalam laporan 

keuangan itu dapat tercapai sehingga laporan keuangan tersebut menjadi layak 

untuk disajikan. Dengan adanya penilaian kelayakan penyajian dalam laporan 

keuangan maka informasi  yang ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih 

luas, lebih akurat sehingga menambah daya guna laporan keuangan yang lazim. 

 

2.3 Pasar Modal  

2.3.1 Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal 

Pada zaman penjajahan Belanda telah ada badan yang bernama 

“Vereneging Voor De Effecten Handel” yang didirikan pada tanggal                         

14 Desember 1912 di Batavia, badan ini memiliki fungsi yang menyerupai pasar 

modal pada zaman sekarang. Badan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda 

ini bertujuan menghimpun dana guna menunjang perluasan perkebunan milik 

kolonial Belanda di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Batavia diikuti 

dengan berdirinya bursa efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di 

Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Nilai transaksi pada waktu itu telah 

mencapai nilai Rp. 7 Milyar dan memperdagangkan 250 jenis efek. Kegiatan 

pasar modal ini akhirnya terhenti total sebagai akibat dari perang dunia II. 

Peranan pasar modal yang sangat penting dalam perekonomian suatu 

negara mendorong pemerintahan Indonesia untuk mengaktifkan kembali pasar 

modal. Pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Undang-Undang 

Darurat Nomor 13 tanggal 1 September 1951, yang pada kelanjutannya ditetapkan 

sebagai Undang-Undang Bursa Nomor 15 tahun 1952. Pada waktu itu pemerintah 

menyerahkan penyelenggaraan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek 

(PPUE) yang terdiri dari tiga bank negara dan beberapa mekelar efek lainnya 

dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. 

Keadaan yang telah berlangsung relatif baik pada saat itu hanya 

berlangsung sementara, karena pada kelanjutannya politik konfrontasi yang 

dilakukan pemerintah terhadap Kolonial Belanda dan tindakan susulan dengan 

menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda membuat bursa efek 
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mengalami kelesuan. Kondisi politik yang konfrontatif ini berdampak yang sangat 

buruk terhadap kelangsungan pasar modal Indonesia yang saat ini menjadi tidak 

berfungsi dengan baik dan akhirnya menjadi tidak aktif. 

Berakhirnya pemerintah orde lama yang digantikan pemerintah orde baru 

membuat beberapa perubahaan dalam kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintah 

segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi laju inflasi yang 

sangat tinggi dan juga memperbaiki perekonomian. Kepercayaan masyarakat 

terhadap mata uang rupiah dan pasar modal mulai pulih. Selanjutnya pemerintah 

mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1976 dengan keputusan Presiden 

Nomor 52 tahun 1976. 

Pemerintah dalam 5 tahun pertama setelah diaktifkannya pemberiaan 

fasilitas perpajakan pada perusahaan yang go public, investor, dan lembaga 

penunjang pasar modal termasuk di dalamnya perantara pedagang efek dan 

Perusahaan Terbatas Danareksa. PT Danareksa yang merupakaan BUMN yang 

memiliki misi pemerataan pemilikan saham perusahaan diberikan fasilitas yang 

sangat menarik yaitu tidak dikenakan pajak perseroan atas laba perusahaan dan 

pembebanan bea materai modal atas penempatan dan penyetoran modal saham. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan 

keringanan yang sifatnya non tax seperti yang dilakukan dalam serangkaian 

kebijakan yaitu dengan dikeluarkan paket Desember 1987, Oktober 1988, dan 

Desember 1988. 

Paket Desember 1987 mengatur hal-hal sebagai berikut : 

1. Persyaratan laba minimal 10% dari modal dihapuskan. 

2. Investor asing diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilikan saham 

perusahaan sampai maksimal 49%. 

3. Diperkenalkannya saham atas unjuk samping, saham yang telah dikenal 

sebelumnya. 

4. Adanya kesempatan untuk membuka bursa paralel yang dikelola oleh swasta 

yaitu Perserikatan Pedagang Uang dan Efek. 

5. Penghapusan ketentuan batas minimal fluktuasi harga 4% sehari di bursa. 
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Dalam paket Oktober 1988 mengatur hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengenaan pajak penghasilan atas suku bunga deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan tabungan. 

2. Pembatasan pemberian kredit bank kepada nasabah perseorangan dan nasabah 

grup yang secara berturut-turut tidak melebihi 20% dan 50% dari modal 

sendiri. 

3. Adanya persyaratan modal minimal untuk pendirian bank umum swasta 

nasional dan bank campuran. 

 
Dalam paket Desember 1988 pemerintah menggariskan kebijakan baru sebagai 

berikut : 

1. Diperkenalkannya perusahaan yang go public untuk melakukan company 

listing. Hal ini berarti setiap perusahaan yang go public dapat mencatatnya 

semua sahamnya di bursa. Dengan kata lain supply side saham yang 

diperdagangkan di bursa semakin banyak. 

2. Dalam menciptakan sentra-sentra ekonomi baru dikota-kota propinsi dan kota-

kota lainnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk 

membuka bursa. 

3. Hak prioritas pembelian efek dipasar perdana dikurangi untuk memberikan 

kesempatan penyebaran pemilikan efek dan lebih menghadapkan perdagangan 

efek. 

 
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan 

usaha untuk mendorong pertumbuhan pasar modal. Hasil dari kebijakan ini 

terlihat dari semakin meningkatnya aktivitas perdagangan di bursa, termasuk juga 

jumlah emiten yang go public. Pada akhir tahun 1991 bursa efek diswastanisasi 

dengan didirikan PT. BEJ. PT. BEJ didirikan untuk menciptakan pasar modal 

yang lebih baik. Pada tahun 2001 jumlah emiten yang terdaftar telah mencapai 

360 emiten dengan total emisi Rp 30,5 trilyun. 
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2.3.2 Definisi Pasar Modal 

Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga 

jangka panjang, maka pasar uang untuk sisi lain merupakan pasar surat berharga 

jangka pendek. Baik pasar uang maupun pasar modal merupakan bagian dari 

pasar keuangan. Pasar  modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-

surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi yang merupakan 

sarana penghubung antara pemilik dana dalam hal ini dikenal sebagai investor 

dengan pihak yang membutuhkan dana ynag disebut dengan emiten. 

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 memberikan 

pengertian pasar modal yang lebih spesifiknya, adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, surat lembaga, dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. 

Menurut Suad Husnan (1998:17) pasar modal memiliki peran besar bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus 

yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki 

fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua 

kepentingan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan 

memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak yang membutuhkan dana dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan kesempatan untuk 

memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi 

yang dipilih. Apabila pasar modal dapat menjalankan ke dua fungsi tersebut 

diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan 

dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. 
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Menurut Abdullah (1995:59) : “Pasar modal secara luas adalah tempat 

tersedianya kebutuhan keuangan dengan suatu sistem yang terorganisasi seperti 

bank-bank komersial, pasar bursa sebagai pengelola pasar modal bertindak 

sebagai perantara dibidang keuangan serta surat-surat berharga. Dan secara 

khusus, pasar modal adalah tempat yang diperuntukkan untuk perdagangan 

saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memanfaatkan jasa pialang, 

komisioner, dan para underwriter”. 

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, walaupun secara 

redaksional terdapat perbedaan jelas terlihat bahwa dengan adanya pasar modal 

maka perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga 

kegiatan ekonomi diberbagai sektor dapat ditingkatkan. Terjadinya peningkatan 

kegiatan ekonomi akan menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan 

yang luas yang dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 

besar. Pasar modal yang merupakan bagian dari financial market yang secara 

terorganisasi menjadi sarana bertemunya pihak-pihak yang memiliki dana 

menganggur dengan pihak-pihak lain yang memerlukan modal tambahan sehingga 

dapat mengalokasikan dana kepada sektor yang lebih produktif. 

 

2.3.3 Istilah-istilah yang biasa Digunakan dalam Pasar Modal 

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah 

yang sering terdapat pada pasar modal yang dapat menimbulkan kerancuan dan 

kesalahan dalam penafsiran makna, maka berikut dikemukakan istilah-istilah yang 

sering digunakan dalam skripsi ini : 

1. Emiten : pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum (Undang-undang 

Pasar Modal Pasal 1 angka 6). Pihak yang menawarkan atau menjual efek 

kepada masyarakat melalui pasar modal. 

2. Investor : setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan pembelian saham 

atau surat berharga lainnya di pasar modal. 
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3. Efek : surat berharga, sekuritas yang merupakan secarik kertas yang 

menunjukan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan orang yang menerbitkan 

sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal 

melaksanakan haknya. 

4. Agio saham : selisih antara harga penawaran perdana dan nilai nominal. 

5. Dividen : pembagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada 

pemegang saham dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

6. Pialang : perantara untuk pemodal yang akan melukakan transaksi jual beli, 

hanya perantara inilah yang dapat memasuki lantai bursa. Atas jasanya inilah 

pialang mendapat pendapat sesuai dengan kesepakatan antara investor dan 

pialang. 

7. Pedagang efek : pemodal yang melakukan jual beli efek dibursa. Usaha ini 

dilakukan atas namanya sendiri sehingga risiko menjadi tanggungjawabnya 

sendiri. Pedagang efek di Indonesia diperbolehkan bertindak sebagai pialang. 

8. Bursa Efek : lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan fasilitas 

perusahaan untuk mempertemukan penawaran jual beli efek diantara berbagai 

perusahaan yang terlihat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan 

yang telah dicatat oleh bursa efek. 

 (Sumber : Tjiptono Darmadji, 2001; Marzuki Usman, 1990) 

 

2.4 Saham 

2.4.1 Pengertian Saham 

Menurut Smith and Skousen (1991:675) saham adalah  

“The amount of the investment representing the legal capital is reported 

as capital stock”. 

 
 Pemilik perseroan terbatas merupakan kumpulan pihak-pihak ynag 

mempunyai saham. Selanjutnya disebut sebagai pemegang saham (stockholders). 
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 Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham 

(stock). Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, maka saham 

ini disebut dengan saham biasa (common stock). Untuk menarik investor potensial 

lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, 

yaitu yang disebut dengan saham preferen (preferred stock). 

 Menurut Jogiyanto (2003:67) saham preferen mempunyai hak-hak 

prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak prioritas dari saham preferen yaitu hak 

atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, 

saham preferen umumnya tidak mempunyai hak veto seperti yang dimiliki oleh 

saham biasa. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Saham 

Menurut Jogiyanto (2003:67) jenis-jenis saham terdiri dari : 

1. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid) 

antara obligasi (bond) dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan 

bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap 

berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim 

pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi. Dibandingkan 

dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas 

dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh 

karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik ditengah-

tengah antara obligasi dan saham biasa. 

2. Saham Biasa 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini 

biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham adalah 

pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk 

menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang 

saham biasa mempunyai beberapa hak. 
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 Menurut Jogiyanto (2003:68) beberapa karakteristik dari saham preferen 

adalah sebagai berikut : 

1. Hak Preferen terhadap Dividen 

a. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen  

terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 

b. Saham preferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-

tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa 

menerima dividenya. 

2. Hak Preferen pada Waktu di Likuidasi 

Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan 

dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi 

likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai 

nominal saham preferennya termasuk semua dividen yang belum dibayar jika 

bersifat kumulatif. 

 
 Menurut Jogiyanto (2003:73) hak-hak yang dimiliki oleh pemegang 

saham biasa, terdiri dari : 

1. Hak Kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini 

berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang 

akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak 

kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan 

pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan 

persetujuan pemegang saham. 

2. Hak Menerima Pembagian Keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan , pemegang saham biasa berhak mendapat bagian 

dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan 

ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. laba yang ditahan merupakan 

sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam 

bentuk dividen. Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak 
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dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya. Pembagian dividen untuk 

saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayar dividen untuk 

saham preferen. 

3. Hak Preemptive 

Hak preemptive merupakan hak untuk mendapatkan persentase pemilikan 

yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk 

tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi 

harga saham lama dari kemerosotan nilai. 

 

2.4.3 Penetapan Harga Saham 

2.4.3.1 Harga Saham 

Perusahaan yang hendak menerbitkan saham di Bursa Efek haruslah 

perusahaan yang go public. Pada waktu perusahaan akan melakukan perencanaan 

untuk melakukan anggaran dasar perusahaan, diharuskan sesuai dengan anggaran 

dasar perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal. Akan tetapi bila suatu perusahaan akan melakukan 

perubahaan anggaran dasar perusahaan, maka perusahaan harus memperoleh 

pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-8689. HT. 

01.04. tahun 1996 tanggal 30 Agustus 1996. Bila perusahaan akan menerbitkan 

saham, maka perusahaan diharuskan untuk menyetorkan sejumlah uang yang 

dijadikan sebagai modal dasar bagi perusahaan dan harga jual saham yang akan 

ditawarkan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan dengan modal dasar yang 

telah disetor oleh perusahaan.  

Saham yang ditawarkan telah ditentukan oleh perusahaan baik dari harga 

dan jumlah saham yang dijual. Tetapi kondisi pasar efek bisa sulit untuk 

diprediksi, karena antara keadaan dimana tingkat harga akan mengalami 

peningkatan atau penurunan. Perubahan keadaan pasar pada umumnya disebabkan 

oleh himpunan dari pasar yang dapat menyerap, akan tetapi dapat pula dari sikap 

investor, aktivitas perekonomian, dan tindakan pemerintah dalam mengatur 

kegiatan ekonomi dalam tingkat nasional. Dalam melakukan penjualan saham di 
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Bursa Efek dapat diatur berdasarkan harga saham yang dijual dipasar modal 

dalam berbagai tingkatan. Menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi 

(2002:135) bahwa fraksi-fraksi harga yang ditetapakn oleh Bursa Efek Jakarta ada 

tiga yaitu Rp 5; Rp 25; dan Rp 50; (1) untuk saham dengan harga Rp 500; 

kebawah fraksinya Rp5; dengan setiap kali perubahaan maksimum Rp50; (2) 

untuk saham dengan harga di atas Rp 500; sampai Rp 5.000; fraksinya Rp 25; 

dengan setiap kali perubahaan maksimum Rp 250; dan (3) untuk saham dengan 

harga di atas Rp 5.000; ke atas fraksinya Rp 50; dengan setiap kali perubahaan 

maksimum Rp 500;. 

 

2.4.3.2 Analisis Penetapan Harga Saham 

Beberapa metode pendekatan yang umum digunakan dalam menetapkan 

harga suatu saham menurut Robert Ang (1997:17) yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal. 

Menurut Robert Ang (1997:17), pengertian analisis fundamental adalah: 

“Suatu studi yang mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan 
keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk lebih memahami sifat dasar 
dan karakteristik operasional perusahaan publik yang menerbitkan saham 
biasa tersebut.” 
 

 Analisis fundamental ini bertitik tolak dari anggaran dasar bahwa setiap 

investor adalah makhluk yang rasional karena mereka menganggap adanya 

hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Argumentasi dasarnya jelas yaitu nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak 

hanya nilai buku suatu saat tapi juga harapan akan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan nilai dikemudian hari. 

 Analisis ini dapat dipergunakan dalam menilai harga saham baik bagi 

perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal 

maupun bagi perusahaan yang telah mendaftarkan dilantai bursa. 
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 Menurut Robert Ang (1997:17), pengertian dari analisis teknikal adalah 

merupakan suatu studi yang dilakukan untuk memperlajari berbagai kekuatan 

yang berpengaruh di pasar saham dan implikasinya yang ditimbulkan pada harga 

saham. 

 Jika aliran fundamental menekankan pada harga saham apakah itu 

undervalue maupun overvalue, sedangkan aliran teknikal ini berfokus pada waktu 

dalam arti trend naik  atau turun. 

 Menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002:2) analisis teknikal 

memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu : 

“Keuntungan : 
1. Analisis teknikal dapat digunakan secara luas hampir disemua pasar 

modal didunia, 
2. Grafis dapat digunakan untuk menganalisis untuk satuan waktu jam, 

hari, bulan dan tahun, 
3. Prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan analisis teknikal 

lebih memperhatikan pada kejadian sebenarnya dipasar modal, 
4. Analisis teknikal dapat menggunakan data akurat. 
Kerugian : 
1. Analisis teknikal menggangap bahwa sifat manusia adalah tetap, 

sehingga pola yang akan dialami selalu berulang, 
2. Analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu 

kejadian, bahkan kepastian dari kejadian tersebut, 
3. Untuk keberhasilan analisis teknikal maka informasi yang dipakai 

harus akurat dan tepat waktu.” 
  

2.5 Pengaruh ROE, ROA, PER, EPS terhadap Harga Saham 

Kinerja perusahaan dalam periode tertentu dapat dilihat dan diketahui 

melalui laporan keuangan yang dibuat untuk periode tertentu. Hal ini menjadikan 

laporan keuangan sebagai sumber informasi yang sangat penting dan dibutuhkan 

oleh para investor dan calon investor dalam membuat keputusan investasi. 

ROE, ROA, PER, EPS merupakan informasi yang tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan dan merupakan faktor penting yang sering 

digunakan oleh para investor dan calon investor dalam melakukan investasi 

(Marzuki Usman 1997:209-210). Untuk menilai suatu harga saham hal yang 

terpenting yang dilakukan oleh seorang investor adalah menaksir nilai sekarang 

dari harga saham tersebut dengan menghitung arus kas dari saham tersebut. 
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Informasi mengenai ROE, ROA, PER, EPS yang merupakan cerminan laba 

perusahaan akan menentukan arus kas masing-masing saham dan pada 

kelanjutannya akan menentukan harga saham. Dalam uraian di atas dapat 

diketahui bahwa ROE, ROA, PER, EPS berpengaruh terhadap penentuan harga 

saham. 

Harga saham merupakan hasil dari interaksi antara kinerja perusahaan dan 

situasi pasar yang terjadi yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Jika jumlah 

permintaan lebih rendah dari jumlah penawaran, maka pada umumnya harga akan 

menurun, demikian pula sebaliknya sehingga harga berfluktuasi mengikuti situasi 

pasar pada saat ini. Di samping kinerja perusahaan rumor-rumor yang ada dilantai 

bursa akan turut mempergaruhi harga saham. Rumur-rumor tersebut dapat berupa 

berita-berita mengenai situasi politik, peraturan pemerintah, ekonomi global. 

 

2.6 Bursa Efek Jakarta 

2.6.1 Sejarah Bursa Efek Jakarta 

Keberadaan Bursa Efek di Indonesia sebenarnya telah cukup lama, dimulai 

dengan dibentuknya Bursa Efek di Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1912 

oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1925 pemerintah Belanda 

menambah dua bursa yaitu Bursa Efek Semarang dan Bursa Efek Surabaya. Pada 

masa itu efek yang diperjualbelikan merupakan saham dan obligasi perusahaan-

perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia serta obligasi yang diterbitkan 

oleh pemerintah Hindia Belanda. Ke tiga bursa tersebut menghentikan 

aktivitasnya menjelang perang dunia I dan dimulai kembali dengan dibukanya 

Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1952. Program nasionalisasi yang dilakukan 

pemerintah pada tahun 1956 mengakibatkan terhentinya aktivitas pasar modal. 

Pada tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah mengaktifkan kembali kegiatan 

di pasar modal dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) 

yang merupakan sebuah badan pemerintahan yang berada dibawah naungan 

Departemen Keuangan. Bursa Efek Jakarta memperoleh izin usaha pada tanggal 

18 Maret 1992 dan secara resmi sebagai bursa efek swasta pada tanggal 13 Juli 

1992 yang ditandai dengan penyerahan pengelolaan Bursa Efek dari Bapepam 

kepada PT. BEJ. 



47 

Pada tahun 1995 Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, tepatnya pada 

tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Automated 

Trading System (JATS), yaitu sebuah sistem perdagangan otomatisasi yang 

menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitaskan 

perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin 

kegiatan pasar yang lebih fair dan transparan dibandingkan dengan sistem manual. 

Tahun 1992, Bursa Efek Jakarta juga mulai menerapkan perdagangan 

jarak jauh, sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan, 

dan frekuensi perdagangan. 

 

2.6.2 Visi 

Bursa Efek Jakarta mempunyai visi yang menjadikan Bursa Efek Jakarta 

sebagai suatu tempat yang efisien untuk menghimpun dan bagi investasi dan 

sebagai tempat yang efisien untuk perdagangan instrumen pasar modal baik untuk 

masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. 

 

2.6.3 Misi 

PT BEJ bertekad untuk mewujudkan Bursa Efek berskala internasional 

yang menawarkan kesempatan berinvestasi secara luas sejalan dengan 

perkembangan perekonomian Indonesia. PT BEJ bertekad mempunyai sarana 

perdagangan yang efisien, sistem informasi yang terpercaya, lengkap dan tepat 

waktu serta mempunyai sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas 

tinggi. Dengan demikian Bursa Efek Jakarta dapat menjadi Bursa Efek yang 

transparan, likuid, wajar, dan efisien yang dapat membawa Bursa Efek Jakarta 

sejajar dengan bursa-bursa efek dunia. 

PT BEJ aktif berpartisipasi kedalam mengembangkan bisnis investor lokal 

yang luas dan kokoh sebagai stabilisator pasar modal Indonesia. Bursa Efek 

Jakarta bertekad menawarkan beragam efek berkualitas sejalan dengan 

pertumbuhan instrumen pasar modal yang semakin meningkat, sehingga Bursa 

Efek Jakarta dapat memberikan manfaat yang optimal, baik bagi pemodal 

domestik maupun asing. 
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2.6.4 Maksud dan Tujuan Bursa Efek Jakarta 

Maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar 

Perusahaan, yaitu : 

1. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pasar modal 

sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung dunia usaha dalam 

rangka pembangunan nasional. 

2. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk ikut 

memiliki berbagai macam efek disamping memberikan kemudahan bagi dunia 

usaha untuk menarik dana dengan cara menawarkan efek yang 

dikeluarkannya kepada masyarakat melalui pasar modal. 

3. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. 

 

2.6.5 Tugas Bursa Efek Jakarta 

Tugas Bursa Efek Jakarta adalah menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Tim 

manejemen akan menyusun rencana jangka panjang perusahaan yang dituangkan 

dalam bentuk corporate strategic plan 1993-1998. Rencana strategis itu mengacu 

pada tujuan swastanisasi yaitu menciptakan bursa yang likuid, efisien, fair, dan 

transparan. Tugas lainnya juga untuk menyempurnakan peraturan bursa, 

menciptakan sistem informasi dan penyelesaian transaksi yang efisien dan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 


