
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemilik, manajer, 

kreditor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mengambil keputusan-

keputusan bisnis yang cerdas. Pembaca laporan keuangan mestilah mengetahui 

apa arti angka yang ada dalam laporan keuangan dan bagaimana menganalisis dan 

menafsirkan data dalam cara yang logis dan sistematis. 

Menurut Zaki Baridwan (2007:17) Laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan 

keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung 

jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka oleh para pemilik 

perusahaan. Disamping itu, laporan keuangan dapat juga digunakan untuk 

memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak luar 

perusahaan . 

Hendra S. Raharjaputra (2009:6) mengatakan, Laporan keuangan 

merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu. 

Menurut Agnes Sawir (2006:2) 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. 

Sofyan Syafri (2006:105) berpendapat bahwa, Laporan keuangan adalah 

output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang 

menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan dalam 

proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan 

juga sebagai pertanggung jawaban atau accountability. Sekaligus mengambarkan 

indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 



 

2.1.2 Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sebenarnya banyak, namun dalam SAK hanya ada tiga 

yaitu : 

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah Hasil, Biaya, dan 

Laba/Rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan arus kas. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan 

selama satu perusahaan selama satu periode. 

Dulu dikenal Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Dana disini 

diartikan bermacam-macam antara lain : 

1. Dana diartikan sebagai Kas 

2. Dana diartikan sebagai Aktiva Cepat (Quick Asset) 

3. Dana diartikan sebagai Monetary Asset  

4. Dana diartikan sebagai Aktiva Lancar 

5. Dana diartikan sebagai Modal Kerja (aktiva lancar dikurangi hutang lancar) 

6. Dana diartikan sebagai keseluruhan Aktiva 

Yang paling populer adalah dana diartikan sebagai modal kerja, sedangkan 

jika diartikan sebagai kas, laporannya hampir sama dengan Laporan Arus Kas. Di 

Indonesia laporan arus kas dimuat dalam PSAK No. 2 sedangkan di USA dengan 

keluarnya FASB No. 95 yang wajib sekarang adalah laporan sumber dana dan 

penggunaan dana dalam arti kas. Laporan ini (Cash Flow Statement) merupakan 

ikhtisar Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang dibagi dalam kelompok-

kelompok sebagai berikut : 

1. Kegiatan Operasi 

2. Kegiatan Investasi  

3. Kegiatan Pendanaan (Keuangan) 

Laporan arus kas dapat disusun dengan dua cara 

1. Direct method  

2. Indirect method 

 



 

Orang sering memberikan jenis laporan keuangan lain seperti : 

1. Daftar Laba Ditahan (Retained Earning Statement) 

2. Daftar Perubahan Modal (Capital Statement) 

3. Daftar perhitungan harga pokok (Cost of Good Manufactured Statement) 

Daftar ini semua adalah merupakan daftar pendukung (suporting statement)dari 

laporan keuangan utama. Bukan laporan keuangan yang berdiri sendiri. 

 

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan meliputi sebagai berikut : 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan-pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian 

besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh dari kejadian 

masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

terhadap manajemen. 

Secara harfiah, neraca merupakan laporan yang memberikan informasi 

mengenai jumlah harta, utang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-

angka yang ada dalam neraca memberikan informasi yang sangat banyak 

mengenai keputusan yang telah diambil oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat 

bersifat operasional atau strategis, baik kebijakan modal kerja, investasi maupun 

kebijakan struktur permodalan yang telah diambil perusahaan. Secara garis besar, 

neraca memebrikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana 

perusahaan. Sisi sebelah kiri memuat aktiva yang merupakan sisi penggunaan 

dana perusahaan, yakni kebijakan investasi baik yang jangka penjang maupun 

pendek dalam periode tertentu. Sedangkan sisi sebelah kanan memuat pasiva yang 

menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi tersebut, baik 



 

sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka pendek. Pos-pos dalam 

neraca disusun mulai dari paling liquid, mudah dicairkan menjadi uang tunai 

sampai yang paling tidak liquid. 

Laporan rugi laba merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya 

dan laba perusahaan selama periode tertenu. Penyusunan laporan rugi laba dapat 

dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan kontribusi yang membagi 

biaya menjadi dua sifat pokok, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Pendekatan 

ini digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen yang berkaitan dengan 

perencanaan biaya, volume dan laba. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan 

fungsional, yakni dengan memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh setiap fungsi utama dalam perusahaan (fungsi produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia dan umum, dan keungan). Pendekatan 

fungsional dapat memberikan informasi yang jelas mengenai penyimpangan yang 

mungkin terjadi dalam setiap departemen (fungsi) yang ada dalam perusahaan. 

Menurut SAK No.1  tujuan laporan keuangan sebagai berikut : 

“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”. 

 

Menurut laporan Trueblood Committee “tujuan utama laporan keuangan 

adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

ekonomi. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk 

meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambilnya”. 

Menurut Sofyan Safri  Harahap (2006:17) menjelaskan  bahwa  APB 

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

membaginya menjadi  dua sebagai berikut  : 

1. Tujuan  Umum  

Menyajikan  laporan  posisi  keuangan,  hasil  usaha,  dan  perubahan  posisi  

keuangan secara  wajar  sesuai  prinsip  akuntansi  yang  diterima. 

 



 

2. Tujuan  Khusus  

Memberikan  informasi  tentang  kekayaan,  kewajiban, kekayaan  bersih, 

proyeksi laba,  perubahan kekayaan,  serta  informasi  lainnya  yang relevan. 

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. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dirancang untuk membantu para pemakai laporan 

keuangan dalam mengidentifikasi hubungan-hubungan dan trend-trend kunci. 

Laporan keuangan dari sebagaian besar perusahaan publik adalah terklasifikasi 

(clasified), dan disajikan dalam bentuk komparatif . 

Diperlukan beberapa untuk seoarang analis keuangan dalam menilai 

kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Tolak ukur yang sering digunakan 

adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

dengan yang lain. 

Menurut James dan John (2005:202) analisis laporan keuangan adalah 

seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi 

pengambil keputusan. Analisis keuangan (financial analysis) melibatkan 

penggunaan berbagai laporan keuangan. Laporan ini melaksanakan beberapa 

fungsi. Pertama, Neraca (Balance Sheet) meringkas aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemilik suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Walaupun neraca 

menyajikan gambaran singkat posisi keuangan perusahaan pada suatu periode 

waktu, laporan rugi laba menyajikan ringkasan profitabilitas perusahaan pada 

tahun berjalan. Dari kedua laporan keuangan ini (ditambah dalam beberapa 

kondisi, sedikit informasi tambahan), laporan turunan tertentu dapat 

dihasilkan,seperti laporan laba ditahan, laporan sumber dan penggunaan 

dana,serta laporan arus kas. 



 

Pengertian  analisis  laporan  keuangan  menurut  Sofyan Safri  Harahap 

Harahap (2004: 3) sebagai berikut : 

“Analisis  laporan  keuangan  mencakup  penerapan  metode  dan  teknik 
analitis  atas  laporan  keuangan  dan  data  lainnya  untuk  melihat  dari  
laporan  keuangan itu  ukuran-ukuran  dan hubungan  tertentu yang  sangat  
berguna  dalam  proses  pengambilan  keputusan.” 

 

Kegiatan  analisis  laporan  keuangan  berfungsi  untuk  mengkonversikan  

data  yang  berasal  dari  laporan sebagai  bahan  mentahnya  menjadi  informasi  

yang  lebih  berguna,  lebih  mendalam, dan  lebih  tajam  dengan  teknik  tertentu. 

Langkah penting dalam menilai kemampuan menghasilkan laba (earning 

power) dari posisi solvensi perusahaan adalah analisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan (financial statement analysis) terdiri atas aplikasi alat-alat dan 

tehnik analisis laporan keuangan dan data relevan lainnya untuk menggali 

informasi yang berfaedah. Analisis laporan keuangan biasanya di dasarkan pada 

laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi lainnya tentang 

perusahaan dan industrinya. Tujuan pokok laporan keuangan adalah memprediksi 

kinerja masa yang akan datang. Walaupun laporan keuangan pokok adalah 

historis sifatnya, namun laporan ini biasanya memberikan indikator-indikator 

bagaimana sebuah perusahaan kemungkinan berkiprah dalam periode-periode 

berikutnya. 

 

2.2.2 Teknik-teknik Analisa Laporan Keuangan 

Teknik-teknik analisis laporan keuangan ditujukan untuk memperlihatkan 

hubungan-hubungan dan perubahan-perubahan. Terdapat tiga teknik yang lazim 

dipakai sebagai berikut  : 

1. Analisis Horisontal (Horisontal analysis), disebut juga analisis trend (trend 

Analysis), merupakan suatu tehnik untuk mengevaluasi serangkaian data 

laporan keuangan selama periode tertentu. Analisis horisontal melakukan 

penelitian dalam laporanlaporan keuangan komparatif. Dibutuhkan dua 

langkah dalam analisis horisontal sebagai berikut : 

 



 

a. Menghitung jumlah rupiah perubahan dari periode dasar ke periode akhir 

b. Membagi jumlah rupiah perubahan dengan jumlah periode dasar. 

Dalam analisis horisontal, perubahan hasil kegiatan perusahaan dan posisi 

keuangan dalam jangka waktu tertentu dinyatakan dalam presentase ataupun 

jumlah (rupiah). Metode ini sering dipakai bersamaan dengan laporan laba 

rugi. 

2. Analisis Vertikal (Vertical Analysis), adalah teknik yang digunakan untuk 

mengevaluasi data laporan keuangan yang menggambarkan setiap pos dalam 

laporan keuangan dari segi presentase dan jumlah rupiah. Pada saat analisis  

vertikal dipakai untuk perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode, 

trend atau perubahan hubungan diantara pos-pos lebih mudah di identifikasi. 

Laporan keuangan yang hanya dinyatakan dalam presentase saja disebut 

laporan ukuran bersama (Common Size Statement). Dalam analisis vertikal 

terhadap neraca, setiap pos dinyatakan sebagai suatu persentase dari neraca 

atau suatu persentase dari jumlah kewajiban dan ekuitas pemegang saham. 

Dalam analisis vertikal terhadap laporan laba rugi, adalah lazim untuk 

menyatakan pos-pos pada laporan laba rugi sebagai suatu persentase dari 

angka penjualan bersih. 

3. Analisis Rasio (Ratio Analisis), Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik 

atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama 

apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standart. 

 

2.3 Analisis Rasio Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Menurut James dan John (2005: 202) analisis rasio keuangan merupakan 

sebuah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan 

membagi satu angka dengan yang lainnya. 



 

Menurut Munawir (2001:64) rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa 

berupa ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 

tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standart.  

Prastowo yang diacu dalam Achmad (2003: 57) mengartikan rasio 

sebagai pengungkapan hubungan matematik suatu jumlah dengan jumlah lainnya 

atau perbandingan antara satu pos dengan pos yang lainnya. Rasio keuangan 

sangat penting bagi analis eksternal yang menilai suatu perusahaan berdasar 

laporan keuangan yang diumumkan. Penilaian ini meliputi masalah likuiditas, 

solvabilitas, rentabilitas, efisiensi manajemen dan prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang. Selain itu rasio keuangan berguna bagi analisis internal untuk 

membantu manajemen membuat evaluasi tentang hasil-hasil perusahaan, 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat 

menyebabkan kesulitan keuangan.  

Menurut Mott (1996) yang diacu dalam Achmad (2003:57) rasio 

merupakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang 

dihubungkan bersama-sama sebagai suatu presentase atau fungsi, sehingga pada 

akhirnya terlihat bahwa rasio ini berkaitan dengan pengukuran input dan output. 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya, dapat memebrikan gambaran 

tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio 

juga memungkinkan manajer keuangan memeprkirakan reaksi para kreditor dan 

memberikan pandangan kedalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 

diperoleh. 

Terdapat banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan 

penilaian kinerja keuangan. Akan tetapi manfaat yang sebenarnya dari setiap rasio 

keuangan sangat ditentukan oleh tujuan spesifik dari analis. Lebih lanjut rasio-

rasio itu bukan merupakan kriteria yang mutlak. Rasio-rasio yang bermanfaat 



 

dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau kinerja operasi, dan 

membantu menggambarkan kecenderungan serta pola perubahan tersebut, yang 

pada gilirannya dapat menunjukkan kepada analis risiko dan peluang dari 

perusahaan yang sedang ditelaah. Terdapat banyak individu dan kelompok yang 

berkepentingan atas suatu perusahaan, antara lain : pemilik (investor), manajer, 

pemberi pinjaman, karyawan, organisasi pekerja, agen pemerintahan dan 

masyarakat umum. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada dasarnya terdiri atas dua jenis. 

Jenis pertama meringkas beberapa aspek “kondisi keuangan” perusahaan untuk 

suatu periode-periode dengan neraca yang telah dibuat. Rasio-rasio ini disebut 

rasio neraca (balance sheet ratio), karena baik pembilang maupun penyebut dalam 

setiap rasio berasal langsung dari neraca. 

Jenis kedua dari rasio meringkas beberapa aspek kinerja perusahaan 

selama periode waktu tertentu, biasanya dalam setahun. Rasio ini disebut sebagai 

rasio laporan laba rugi (Income Statement Ratio) atau rasio laba rugi/neraca 

(Income Statement/Balance Sheet Ratio). Rasio laba rugi membandingkan saru 

arus bagian dari laporan laba rugi dengan arus bagian lain laporan laba rugi 

(James dan john, 2005: 204-205). 

Menurut Hendra S Raharjaputra (2009:199) Dalam suatu analisis rasio 

keuangan ada 5 inti atau 5 pokok, yaitu sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. 

2. Rasio Leverage, rasio yang mengukur seberapa jauh atau besar perusahaan 

telah didanai atau dibiayai oleh utang. 

3. Rasio Aktivitas, rasio yang mengukur seberapa efektif (hasil guna) perusahaan 

menggunakan sumber dayanya. 

 

 



 

4. Rasio, Profitabilitas, rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas 

manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 

menciptakan keuntungan atau perlu ditambahkan mampu menciptakan nilai 

tambah ekononomis suatu perusahaan. 

5. Rasio Valuasi, rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan melalui para 

eksekutifnya mampu menciptakan nilai pasar (market value) yang lebih besar 

atas investasi yang ditanamkannya. Rasio ini merupakan suatu rasio yang 

lengkap, dimana faktor risikodan harapan tingkat keuntungan harus dipelihara 

dengan baik untuk memaksimalkan kesejahteraan para investor. 

Menurut J. Wild John, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey 

(2005: 38-39) beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, 

sementara lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik. Analisis 

rasio dalam bagian ini diterapkan dalam tiga area penting analisis laporan 

keuangan sebagai berikut : 

1. Analisis Kredit (Risiko) 

a. Likuiditas, untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka 

pendek 

b. Struktur Modal dan Solvabilitas, untuk menilai kemampuan memenuhi 

kewajiban jangka panjang. 

2. Analisis Profitabilitas 

a. Tingkat pengembalian atas investasi (Return On Investment-ROI). Untuk 

menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan 

utang. 

b. Kinerja Operasi, untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi 

c. Pemanfaatan aktiva (Asset Utilization), untuk menilai efektivitas dan 

intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran 

(Turn Over). 

3. Penilaian 

Untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (saham). 

 

 



 

2.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau sering disebut rentabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan perusahaan dan sumber daya yang ada. Seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang yang dimiliki perusahaan ataupun 

anak perusahaan dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio.  

Setiap perusahaan menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Untuk 

dapat melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang 

menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak 

menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman 

dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Tujuan profitabilitas berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan untuk meraup laba yang memuaskan sehingga 

pemodal dan pemegang saham akan meneruskan untuk menyediakan modal bagi 

perusahaan. 

Seorang investor akan lebih menekankan referensi pada return yang akan 

didapat dari investasi yang ditanamkan. Jika Investor mengharapkan untuk 

mendapatkan tingkat kembalian (return) baik berupa deviden maupun capital 

gain. Maka investor tersebut hendaknya menganalisis mengenai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena dari laba tersebut akan muncul 

return yang akan menjadi keuntungan dari sebuah investasi atau biasa dinamakan 

deviden. Apabila sebuah perusahaan mempunyai kemampuan dalam memberikan 

deviden maka akan banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut, jika hal ini terjadi maka harga saham perusahaan akan 

mengalami kenaikan dan memberikan keuntungan berupa capital gain. Bertitik 

tolak dari kepentingan investor tersebut, rasio profitabiltas yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah Laba per Lembar Saham (Earning per Share, EPS) dan 

Pengembalian Atas Aktiva (Return On Asset ROA) 

 

 

 



 

2.4.1 EPS (Earning Per Share ) 

Menurut Siamat (1995) EPS merupakan salah satu indikator dari 

keberhasilan perusahaan. EPS adalah laba perlembar yang merupakan keuntungan 

yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham selama periode tertentu 

Apabila EPS mengalami kenaikan maka kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan 

dari harga saham perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena pergerakan harga 

saham dipengaruhi pendapatan perlembar saham, sedangkan laba perlembar 

saham dipengaruhi oleh pendapatan dari perusahaan. EPS dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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Dengan mengetahui EPS, Investor akan mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam membayar deviden kepada pemegang saham. 

Deviden sering digunakan oleh para investor untuk menilai risiko dan keuntungan 

perusahaan. Deviden mempunyai informasi, dalam arti meningkatnya pembayaran 

deviden sering ditafsirkan sebagai tanda meningkatnya kinerja perusahaan dimasa 

mendatang dan menurunnya pembayaran deviden sering ditafsirkan sebagai tanda 

menurunnya kinerja perusahaan besarnya deviden yang dibayarkan kepada para 

investor tergantung dari kebijakan deviden yang diterapkan oleh masing-masing 

perusahaan. Kebijakan deviden hakikatnya adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan dalam 

bentuk laba ditahan (Retained Earnings) untuk investasi dimasa yang akan 

datang. 

 

2.4.2 ROA (Return On Assets) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba besih 

berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA sering juga disebut sebagai Return 

On Investment (ROI). ROA merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas 

perusahaan. Rasio ini lebih luas dari return on common stockholders’ equity. 



 

Karena rasio ini membandingkan imbalan untuk para pemegang saham dan 

kerditor dengan jumlah asset (Henry Simamora, 2000:529). 
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Pengembalian atas aktiva atau modal berguna bagi evaluasi managemen, 

analisis profitabilitas, peramalan laba, serta perencanaan dan pengendalian. 

Menggunakan angka Pengembalian atas aktiva modal untuk tujuan tersebut 

membutuhkan pemahaman mendalam mengenai ukuran pengembalian ini. Karena 

ukuran pengembalian mencakup komponenkomponen yang berpotensi 

memberikan kontribusi pada pemahaman kinerja perusahaan. Bagian ini 

membahas tingkat pengembalian jika investasi modal dipandang secara terpisah 

dari sumber pendanaannya, yaitu modal utang dan ekuitas (total aktiva), atau 

biasanya disebut sebagai pengembalian atas aktiva (Return On Asset). 

 

2.5 Pasar Modal 

2.5.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) adalah suatu pasar dimana dana – dana 

jangka baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang 

yang diperdagangkan tersebut diwujudkan dalam surat –surat berharga. Jenis surat 

berharga yang diperjual belikan dipasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari 

satu tahun dan ada yang tidak memiliki jatuh tempo. Dana jangka panjang berupa 

hutang yang diperdagangkan biasanya obligasi (bond), sedangkan dana jangka 

panjang yang merupakan modal sendiri berupa saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preffered stock). Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu 

tempat (dalam pengertian fisik) yang terorganisasi dimana surat berharga (efek- 

efek) diperdagangkan, yang kemudian disebut bursa efek (stock exchange). 

Pasar modal terdiri dari pasar primer atau perdana (primary market) dan 

pasar sekunder (secondary market). Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat 

berharga yang baru diterbitkan. Pada pasar ini dana berasal dari arus penjualan 



 

surat berharga atau sekuritas (security) baru dari pembeli sekuritas (disebut 

investor) kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut (emiten). 

Sedangkan pasar sekunder adalah pasar perdagangan surat berharga yang sudah 

ada (sekuritas lama) di bursa efek. Uang yang mengalir dari transaksi ini tidak lagi 

mengalir ke perusahaan penerbit efek tetapi hanya mengalir dari pemegang 

sekuritas yang satu kepada pemegang sekuritas yang lain. 

 

2.5.2 Pasar Modal di Indonesia 

Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menajadi enam periode. Periode 

pertama pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di 

Jakarta. Asosiasi ini diberi nama Belandanya sebagai “vereniging voor 

effectenhandel” yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia. 

Setelah perang dunia I, pasar modal di Surabaya mendapat giliran dibuka pada 

tanggal 1 Januari 1925. Karena masih dalam jaman penjajahan Belanda dan pasar 

– pasar modal ini juga didirikan oleh Belanda, mayoritas saham – saham yang 

diperdagangkan di sana juga merupakan saham – saham perusahaan Belanda dan 

afiliasinya yang tergabung dalam Dutch East Indiest Trading Agencies. Pasar – 

pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang di Indonesia di tahun 1942. 

tujuan didirikannya bursa efek tersebut untuk memobilisasi dana dalam rangka 

membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu dikembangkan secara besar – 

besaran di Indonesia. 

Periode kedua setelah Jepang meninggalkan Indonesia, pada tanggal 1 

September 1951 dikeluarkan Undang – Undang Darurat No. 13 yang kemudian 

ditetapkan dengan UU No. 15 tahun 1952 tentang pasar modal. Juga melalui 

keputusan Menteri Keuangan No. 289737/ UU tanggal 1 November 1951, BEJ 

akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. 

Periode ketiga Bursa Efek Jakarta dikatakan lahir kembali pada tahun 1977 

dalam periode orde baru sebagai hasil dari keputusan presiden No. 52 tahun 1976. 

keputusan ini menetapkan pendirian pasar modal, pembentukan Badan Pembina 

Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Danareksa.  



 

Periode keempat sejak diaktifkan kembali pada tahun 1977 sampai tahun 

1988 BEJ dikatakan dalam keadaan tidur yang panjang selama 11 tahun. Sebelum 

tahun 1988 hanya terdapat 24 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Setelah tahun 

1988, selama 3 tahun saja, yaitu sampai tahun 1990, jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127. sampai dengan tahun 1996 jumlah 

perusahaan yang terdaftar di BEJ menjadi 238. peningkatan di pasar modal ini 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut : penerimaan dari investor asing, 

Pakto 88 dan perubahan generasi. Periode kelima, pada periode ini sistem 

otomatisasi diterapkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) diberi nama Jakarta 

Automated Trading System (JATS) dan mulai dioperasikan pada hari Senin 22 

Mei 1995. pada tanggal 10 Maret 1997 BES menerapkan sistem otomatisasi yang 

diebut dengan Surabaya Market Information dan Automated Remote Trading (S – 

MART). Periode keenam, periode ini merupakan periode dimana krisis moneter 

melanda negara-negara asia termasuk Indonesia.  

 

2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

Modal atau dana atau efek yang diperjual belikan di pasar modal pada 

umumnya berbentuk saham dan obligasi. Saham didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan atau badan usaha. 

Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik saham dari perusahaan yang menerbitkan saham 

perusahaan tersebut. 

Saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan, sehingga para 

pemegang saham berhak menentukan arah kebijaksanaan perusahaan lewat Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga berhak 

memperoleh deviden yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya, pemegang 

saham pun turut menanggung risiko sebesar saham yang dimiliki apabila 

perusahaan tersebut bangkrut. 

 

 



 

2.6.2 Jenis-jenis  Saham 

Beberapa jenis saham yang dikenal adalah : 

1. Saham atas tunjuk (bearer stock) 

Setiap pemegang saham atas tunjuk dianggap sebagai pemilik dan memiliki 

hak untuk menjual saham tersebut, memperoleh bayaran atas deviden dan 

mengadiri Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ). 

2. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Jenis saham ini nama dari pemilik saham terdapat di sertifikat saham dan 

tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perusahaan. Pemegang saham 

jenis ini memperoleh hak untuk menjual saham, memperoleh deviden, dan 

mengakhiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

3. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki saham istimewa, pemegang 

saham ini memiliki hak prioritas yang lebih rendah dibandingkan pemegang 

saham preferen terutama pada saat pembagian deviden dan liquidasi 

perusahaan 

4. Saham preferen (Preferrend Stock) 

Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas dalam pembagian deviden 

dan pembagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi dibandingkan 

dengan pemegang saham biasa. Selain itu pemegang saham preferen berhak 

mengajukan usul pengajuan calon anggota dewan komisarisdan direksi. 

 

2.6.3 Keuntungan dan Risiko Saham 

Pada dasarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli 

atau memiliki saham, yaitu : 

1. Devidend 

Devidend yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham etrsebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Deviden yang 

dibagikan perusahaan dapat berupa deviden tunai dan deviden saham. Deviden 

Tunai (Cash Deviden) berarti kepada setiap pemegang saham diberikan 

deviden berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap tahun. 



 

Sedangkan deviden saham (Stock Deviden) berarti kepada setiap pemegang 

saham sehingga jumlah saham yang dimiliki pemodal akan bertambah dengan 

adanya pembagian deviden saham tersebut. 

2. Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Umumnya permodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan 

melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal membeli saham pada pagi 

hari dan kemudian menjualnya siang hari jika harga saham mengalami 

kenaikan.  

Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham, 

yaitu : 

1. Tidak mendapat deviden 

Perusahaan akan membagikan deviden jika operasi perusahaan mengalami 

keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat membagikan deviden 

jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan 

pemodal untuk mendapatkan deviden ditentukan oleh kinerja perusahaan 

tersebut. 

2. Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya 

pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. 

Dengan demikian pemodal mengalami capital loss. Dalam jual beli saham, 

terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang membesar seiring 

menurunnya harga saham maka investor rela menjual saham dengan harga 

rendah (cut loss). 

3. Saham di delist dari bursa (Delisting) 

Risiko lain yang dihadapi oleh pemodal adalah jika saham perusahaan 

dikeluarkan dari pencatatan bursa efek atau di delist. Suatu saham perusahaan 

di delist dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk, misalnya dalam 

kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian 



 

beberapa tahun, tidak membagikan deviden secara berturut-turut selama 

beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan 

pencatatan di bursa efek pada umumnya. 

 

2.7 Harga Saham 

Nilai buku saham sangat menentukan harga pasar saham yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum investor memutuskan untuk membeli atau 

menjual saham, mereka harus memperhatikan nilai buku saham yang 

bersangkutan dan membandingkan dengan harga yang ditawarkan. Nilai buku 

saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan tercermin dalam nilai 

kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya. Nilai buku saham besifat dinamis 

tergantung pada perusahan nilai kekayaan bersih ekonomis pada suatu saat. 

 

2.7.1 Pengertian Harga Saham 

Nilai buku perlembar saham biasa adalah nilai kekayaan bersih ekonomis 

dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Kekayaan bersih 

ekonomis adalah selisih total aktiva dengan total kewajiban. Sedangkan harga 

pasar adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. Sementara itu nilai 

intrinsik adalah nilai saham yang seharusnya terjadi (Halim, Abdul. 2005 : 20). 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual 

beli saham. Menurut standar akuntansi, harga saham pada tanggal transaksi untuk 

perseroan terbatas yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada nilai pasar. 

Yang dimaksud dalam penelitian ini harga saham adalah harga saham relatif 

selama 5 hari setelah publikasi.  

Terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke bursa saham cenderung 

mengakibatkan harga saham ditentukan dari tekanan psikologis penjual atau 

pembeli (tindakan irasional). Tindakan irasional ini mengakibatkan salah satu 

pihak untung besar sedangkan pihak lain rugi besar. Hal tersebut bisa terjadi di 

bursa saham dan tidak salah menurut hukum. Untuk mencegah hal tersebut di 

atas, maka sebaiknya perusahaan yang go publik memberikan informasi yang 



 

cukup setiap saat sepanjang informasi tersebut berpengaruh terhadap harga saham 

dan secara periodik menerbitkan informasi rutin. 

Harga saham setelah mengalami fluktuasi, tergantung naik atau turunnya 

dari satu waktu ke waktu yang lain. Fluktuasi harga tergantung dari kekuatan 

penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan maka harga saham tersebut akan cenderung naik, demikian pula 

sebaliknya apabila terjadi kelebihan penawaran maka harga saham cenderung 

turun. 

 

2.7.2 Hubungan Penilaian Harga Saham dengan Keputusan Investasi 

Saham 

Investasi saham mencerminkan nilai perusahaan yang dapat dilihat pada 

nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan tersebut. Kekayaan bersih adalah 

total aktiva dikurangi total hutang. Nilai nominal saham adalah jumlah yang 

tertera di atas lembar saham. Dalam proses penialaian saham perlu dibedakan 

antara nilai (value) dengan harga (price). Nilai adalah nilai intrinsik yang 

merupakan nilai nyata (true value) suatu saham yang ditentukan oleh beberapa 

faktor fundamental perusahaan, nilai intrinsik juga berarti nilai yang tercermin 

pada fakta, seperti aktiva, pendapatan, deviden prospek yang cerah, termasuk juga 

aspek manajemen. 

 

2.7.3 Pendekatan Penilaian Harga Saham 

Upaya untuk merumuskan bagaimana menghitung harga saham yang 

seharusnya (nilai intrinsik), telah dilakukan oleh setiap analis dengan tujuan untuk 

memperoleh tingkat pengembalian yang memuaskan. Namun demikian, sulit bagi 

investor untuk terus menerus “mengalahkan” pasar dan memperoleh tingkat 

pengembalian di atas normal. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. Sebenarnya faktor-faktor tersebut mudah diketahui, 

masalahnya adalah bagaimana menerapkan faktor-faktor tersebut kedalam suatu 

model perhitungan yang dapat digunakan untuk memilih saham mana yang 

seharusnya dimasukkan ke dalam porto folio. 



 

Model perhitungan merupakan suatu mekanisme untuk mengubah 

serangkaian variabel perusahaan (misalnya penjualan, laba, dan deviden) yang 

diamati menjadi perkiraan tentang harga saham (Halim, Abdul. 2005:20). 

Seorang investor dalam membuat keputusan dalam berinvestasi atau untuk 

membeli saham tertentu, sebelumnya terlebih dahulu menganalisis saham 

tersebut. Hal ini untuk menentukan kualitas, prospek, dan tanggungan risiko 

saham. 

Sehubungan dengan uraian di atas, berikut beberapa pendekatan 

perhitungan harga saham yang seharusnya (nilai intrinsik), selanutnya diikuti 

dengan berbagai model untuk penerapannya. 

 

2.7.3.1 Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham dengan 

menggunakan data historis, terutama data keuangan (misalnya laba, pembagian 

deviden, penjualan, dll) untuk menilai jenis saham tertentu. Secara singkat analisis 

fundamental bertitik tolak pada anggapan setiap infestor adalah rasional. Oleh 

karena itu, para fundamentalis mempelajari hubungan antara harga saham yang 

memiliki nilai intrinsik yang akan diestimasi oleh investor. Hasil estimasi nilai 

intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar sekarang yang terjadi. 

Perbandinganyang dilakukan akan menunjukkan bahwa harga saham under value 

atau over value. Nilai pasar lebih kecil dari pada nilai intrinsik menunjukkan 

bahwa harga saham dijual dengan harga yang lebih rendah (under value), karena 

investor membayar saham tersebut lebih kecil dari harga yang seharusnya dibayar. 

Sebaliknya nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa 

saham tersebut dijual dengan harga yang lebih mahal (over value). 

Menurut Abdul Halim (2005) dalam bukunya Analisis Investasi. Analisis 

fundamental menyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik (nilai yang 

seharusnya) tertentu. Analisis ini membandingkan antara nilai intrinsik suatu 

saham dengan dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar 

saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Nilai intrinsik 

suatu saham ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. 



 

Ide dasar pendekatan ini adalah, bahwa harga saham akan dipengaruhi oleh 

kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi 

industri dan perindustrian secara makro. Analisis fundamental ada beberapa 

perhitungan antara lain : 

1. Pendekatan Deviden 

Dalam pendekatan ini harga saham dapat diketahui dengan menghitung nilai 

sekarang (Present Value-PV) dari proyeksi deviden yang akan diterima 

investor. 

2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini sering digunakan oleh analis saham untuk menilai harga saham. Pada 

dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan 

untuk pengembalian dana pada tingkat harga saham dan keuntungan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, rasio ini 

menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah tertentu untuk 

setiap perolehan laba perusahaan. 

Menurut Ahmad Kamarudin (2004) dalam buku Dasar-Dasar 

Manajemen Investasi dan Porto Folio. Analisis fundamental adalah Penelitian 

dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai surat berharga. 

Analisis ini mempelajari brosur atau data-data industri perusahaan, penjualan, 

kekayaan, pendapatan, produk dan penyerapan pasar, evaluasi manajemen 

perusahaan, membandingkan dengan pesaingnya dan memperkirakan nilai 

intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Atau mempelajari hubungan harga 

saham dengan kondisi perusahaan. Model yang populer dalam analisis 

fundamental antara lain: 

1. Pendekatan PER (Price Earning Ratio) 

PER dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat dengan EPS 

(Earning Per Share) 

2. Pendekatan Devident Yield 

Membagi deviden yang diharapkan dengan harga pasar saham yang 

bersangkutan 

 



 

3. Pendekatan Net Asset Value 

Membagi Net Asset perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar 

Pendekatan devident yield dan net asset value biasanya membandingkan 

dengan nilai wajar menurut pertimbangan analisis.  

Sedangkan pendekatan (PER) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Memperkirakan atau memprediksi 

a. Tingkat diskon yang telah disesuaikan 

b. Tingkat pertumbuhan 

c. Deviden tunai per saham 

d. Earning per Share 

e. Rasio pembayaran deviden. 

2. P/E ( Price / Earnings ) yang diperkirakan 
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3. P/E sesungguhnya 
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Hasil dari perbandingan yang digunakan oleh analis fundamental adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika Current P/E > E (P/E), saham dalam overpriced, ini merupakan saat 

menjual saham yang dimiliki. 

b. Jika Current P/E < E (P/E), saham dalam underpriced, menunjukkan bahwa 

saham harus ditahan karena diperkirakan harga saham meningkat. 

c. Jika Current P/E = E (P/E), harga saham dalam keadaan terkoreksi, tidak ada 

perubahan yang nyata dari saham-saham. 

 

 

 

 



 

2.7.3.2 Analisis Teknikal 

Analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga 

saham, volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta 

faktor-faktor lain yang bersifat tehnis, sering disebut juga analisis pasar (market 

analysis). Sasaran yang ingin dicapai dalam pendekatan ini adalah ketepatan 

waktu dalm memprediksi harga saham (price movement) jangka pendek suatu 

perusahaan. 

Menurut Abdul Halim (2005) analisis ini beranggapan bahwa harga suatu 

saham akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. 

Sehingga asumsi dasar yang berlaku dalam analisis ini adalah : 

1. Harga saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. 

2. Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

yang rasional dan irasional. 

3. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. 

4. Tren tersebut dapat berubah karena pergeseran penawaran dan permintaan. 

5. Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan mempelajari 

diagram dan perilaku dasar. 

6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa 

mendatang. 

Analisis teknikal adalah analisis pasar atau sekuritas yang memusatkan 

perhatian pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menemukan 

pola yang mungkin dapat memprediksikan gambaran yang telah dibuat. Atau 

analisis yang menganggap bahwa saham adalah komoditas perdagangan yang 

pada gilirannya, permintaan dan penawarannya merupakan manifestasi kondisi 

psikologis dari pemodal (Kamarudin, Ahmad. 2004:79). 

Banyak teori atau model-model yang digunakan oleh analisis teknikal. 

Menurut Abdul Halim (2005) analisis teknikal terdiri dari : 

1. Teori Dow 

Teori Dow berupaya untuk menyelidiki bagaimana tren yang sedang terjadi 

dipasar saham, baik saham individual maupun keseluruhan. Pergeseran 

tersebut meliputi gerakan utama (primary movement ), pergerakan kedua 



 

(secondary movement), dan pergerakan ketiga (tertiary movement). 

Pergerakan pertama merupakan tren jangka panjang atas pasar modal. 

Pergerakan kedua menunjukkan tren yang hanya terjadi beberapa bulan. 

Pergerakan ini tidak mengubah arah pergerakan pertama, tetapi hanya 

mengoreksi harga-harga saham. Pergerakan ketiga menunjukkan fuluktuasi 

harian dari harga-harga saham. 

2. Grafik batang 

Dalam pendekatan ini digunakan tiga tipe dasar diagram, yaitu diagram garis, 

diagram batang dan diagram gambar titik. Ketiganya menggunakan grafik 

batang (bar chat) yang menunjukkan volume saham yang diperdagangkan 

pada masing-masing perubahan harga. 

3. Analisis kekuatan pasar 

Analisis keluasan pasar dilakukan dengan cara membandingkan jumlah saham 

yang mengalami kenaikan harga dengan jumlah saham yang mengalami 

penurunan harga, selanutnya diakumulasikan. 

4. Analisis kekuatan relatif 

Analisis ini berupaya mengidentifikasi saham yang memiliki kekuatan relatif 

terhadap saham lain. Harga saham yang memiliki kekuatan relatif akan 

meningkat lebih cepat dari harga saham lain. 

5. Analisis rata-rata bergerak 

Analisis ini memfokuskan pada harga rata-rata bergerak dengan cara 

mengamati perubahan harga yang terjadi pada beberapa hari terakhir pada saat 

penutupan harga.  

Sedangkan menurut Ahmad Kamarudin (2004) pada umumnya analisis 

tehnikal menggunakan chart (grafik-grafik), dengan nama pola yang satu dengan 

yang lain analisis berbeda. Dengan menggunakan grafik-grafik itu, maka analisis 

ini disebut Chartis. Analisis-analisis tersebut antara lain : 

1. Dow Theory 

Dow Theory merupakan salah satu analisis terkenal yang sudah lama dan 

cukup populer. Teori ini terdiri dari tiga gerakan harga saham pada hari-hari 

perdagangan sebagai berikut : 



 

a. Primary Trends 

Secara umum disebut pasar dalam keadaan Bear atau Bull. Gambaran 

primary trends adalah tujuan utama teori ini, yang dibagi menjadi dua, 

yaitu : Upward Primary trends dan Downward primary trend . 

b. Secondary Movements 

Tindakan ini dilakukan Hanya beberapa bulan yang kadang-kadang 

disebut Correction. 

c. Tertiory Moves 

Adalah fluktuasi harian sederhana. Analis membuat grafik dan memplot 

harga saham-saham atau indeks pasar tiap hari dalam upaya menemukan 

primary trend dan secondary trend. 

2. The Head And Shoulders Top (HST) 

The Head And Shoulders Top (HST) memperlajari pola perdagangan                 

saham. Tingkah laku pasar yang dibentuk teori ini dapat dikategorikan dalam 

4 fase : 

a. The Left Shoulders 

Periode pembelian yang ramai dan diikuti dengan sepinya perdagangan 

kemudian mendorong harga ke puncak yang baru sebelum harga mulai 

turun. 

b. The Head 

Dorongan pembelian yang besar, meningkatkan harga ketingkat yang 

tinggi, kemudian jatuh dibawah puncak Left Shoulder. 

c. The Right Shoulders 

Reli moderat di atas volume perdagangan saham untuk mengangkat  

harga, tetapi gagal ke puncak head sebelumnya, harga-harga mulai 

menurun. 

d. The Confirmation 

Harga jatuh di bawah garis leher (neck-line). Titik ini merupakan sinyal 

untuk menjual saham. 

 

 



 

2.7.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi secara 

langsung maupun tidak langsung oleh faktor fundamental, utamanya pengaruh 

laba atau pendapatan dan deviden. Menurut Brigham (2007) harga saham 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu : 

1. EPS yang diharapkan 

2. Arus penerimaan laba 

3. Risiko dari laba yang diinginkan 

4. Penggunaan hutang 

5. Kebijakan deviden 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham di bursa efek atau pasar 

modal adalah : 

1. Faktor psikologis dari penjual atau pembeli 

2. Faktor kondisi perusahaan 

3. Kebijakan direksi 

4. Tingkat bunga 

5. Harga komoditi 

6. Investasi lain 

7. Kondisi ekonomi 

8. Kebijakan pemerintah 

9. Tingkat pendapatan dari saham 

10. Laju inflasi 

11. Penawaran dan permintaan saham 

12. Kemampuan analis efek 

Laporan keuangan seperti laporan laba rugi merupakan sumber informasi 

utama bilamana hendak melakukan analisis yang akurat mengenai harga saham. 

nilai intrinsik suatu saham didasarkan atas pendapatan suatu saham yang 

dibayarkan dalam bentuk devidend income. Perubahan deviden merupakan isyarat 

perubahan earning. Perusahaan akan menaikkan deviden ketika manajemen 

percaya bahwa earning telah meningkat secara permanen. Dengan demikian dapat 



 

dijelaskan bahwa earning perusahaan naik maka perusahaan diharapkan 

membayarkan deviden lebih besar sebagai signal tentang prediksi membaiknya 

nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


