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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Laporan Keuangan 

Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan data 

keuangan dari lembaga perusahaan, dimana aktivitasnya berkaitan dengan 

produktivitas pertumbuhan barang-barang dan jasa-jasa. Akuntansi dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi serta kinerja 

perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan. 

 Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun 

menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Definisi akuntansi menurut Ahmed Riahi Belkoui (2000:38) adalah: 

“Aktivitas jasa, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi 
kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas 
ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam membuat keputusan-
keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif 
tindakan yang ada.”   
   

 Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan data dan pengolahan data 

perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau 

peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui 

pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi dan 

juga berhubungan satu dengan yang lainnya dan memberikan gambaran secara 

layak tentang keadaaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu 

periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

                                                                                                  

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2002:2) yaitu: 

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

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan 

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 

 

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi  Keuangan (2002:3), adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan ekonomi.” 

 Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang terkendali, 

struktur keuangan, liquiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan. Informasi kinerja perusahaan terutama 

profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 

 Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas 

investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna 

bagi pemakai sebagai dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk 

memanfaatkan arus kas tersebut. Laporan keuangan juga  menunjukkan apa yang 

telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen, agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. 
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2.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (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 Standar Akuntansi Keuangan: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas yang 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. 

3. Materialitas 

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 

laporan keuangan. 

4. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus dan jujur (Representation Faithfulness) 

atau disajikan secara wajar. 

5. Penyajian Jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 

informasi disajikan secara wajar. 
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6. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut 

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 

ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

7. Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 

8. Pertimbangan Sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 

melakukan perkiraan pada kondisi ketidak pastian, sehingga aktiva 

atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau 

beban tidak dinyatakan terlalu rendah. 

9. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. 

10. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja perusahaan. 

11. Kendala Informasi yang relevan dan andal 

� Tepat waktu 

Untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, seringkali 

perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau 

peristiwa lainnya diketahui, sehingga perlu melaporkan 

keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda 

sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan 

mungkin sangat andal tapi kurang bermanfaat bagi pengambil 

keputusan. 
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� Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan 

kendala. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya 

melebihi biaya penyusunannya. 

� Keseimbangan antara karakteristik kualitatif 

Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu 

keseimbangan yang tepat antara berbagai karakteristik untuk 

memenuhi tujuan laporan keuangan 

12. Penyajian Wajar 

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang 

wajar dari atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. 

 

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, manajeman 

dapat memperoleh informasi yang berfungsi untuk: 

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

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

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

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

5. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha 
perusahaan. 
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Di samping fungsi tersebut di atas, laporan keuangan juga berfungsi 

sebagai alat pertanggung jawaban manajemen kepada semua pihak yang 

menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya dalam perusahaan 

tersebut terutama kepada para pemilik. Melalui laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan, maka ada dua pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan tersebut, yaitu: 

1. Pihak Intern Perusahaan, meliputi: 

� Pemilik perusahaan 

� Manajemen Perusahaan 

2. Pihak Ekstern, meliputi: 

� Investor atau calon Investor 

� Karyawan 

� Instansi Pemerintah 

� Pemberi Pinjaman 

� Pemasok dan Kreditor usaha lainnya 

� Pelanggan 

� Masyarakat 

 

2.1.5. Isi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan menurut 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (2002:13), terdiri dari: 

� Neraca (Balance Sheet) 
� Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 
� Laporan Arus Kas (Statement Of Cash Flow) 
� Laporan Perubahan Ekuitas (Statemen of change in Eguity) 
� Catatan atas Laporan keuangan (Notes to Financial Statement) 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diambil oleh penulis, maka 

titik berat permasalahannya yaitu Neraca dan Laporan Laba-Rugi. Berikut ini 

penulis akan memberikan uraian secara singkat pengertian tentang jenis-jenis 

laporan keuangan tersebut: 
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1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu 

kesatuan usaha pada tanggal tertentu, yang memperlihatkan keadaan 

yang sistematis mengenai aktiva, hutang dan ekuitas. Mengenai hal ini 

Dwi Prastowo, (2002:16) mengemukakan pengertian neraca adalah : 

“Laporan Keuangan yang memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan (Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas) perusahaan 

pada saat tertentu.” 

Adapun ketiga unsur neraca ini akan penulis uraikan sebagai berikut: 

a. Aktiva 

Aktiva adalah hak-hak dan harta-harta yang merupakan sumber 

penghasilan yang dapat memberikan hasil pada masa sekarang dan 

pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain adalah segala 

harta-harta yang dimiliki pada saat ini. Menurut pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (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 yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau 

jangka panjang yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun atau tidak habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan. 
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Penyajian pos-pos dalam neraca biasanya didasarkan atas 

likuiditasnya sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang 

paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. 

b. Kewajiban 

Kewajiban atau hutang dapat dinyatakan sedemikian rupa, 

sehingga dihubungkan dengan komponen neraca lainnya akan 

tergambar posisi keuangan pada awal maupun pada akhir 

periode tertentu. Kewajiban menurut Munawir (1995:18) 

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 dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

� 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. 

� Kewajiban jangka panjang (Non Current Liabilities) 

Kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya jatuh 

temponya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. 

c. Ekuitas 

Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangkan dengan semua kewajiban, dengan kata lain ekuitas 

merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih 

antara aktiva dan kewajiban yang ada. Agio saham adalah 

kelebihan selisih antara nilai jual saham dengan nilai modal 

saham. Laba ditahan adalah akumulasi keuntungan hasil usaha 

periodik dengan mempertimbangkan dividen dan koreksi laba 

rugi tahun lalu. 
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Equity menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:110) adalah: 

“Sesuatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga              

(Entity) setelah dikurangi kewajibannya. Dalam 

perusahaan, equity adalah modal pemilik.” 

2. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang menyajikan kinerja 

suatu kesatuan usaha dalam suatu periode akuntansi. Menurut Dwi 

Prastowo (2002:16) laporan laba-rugi adalah: 

“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba               

(kinerja) 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 hasilnya bagi 

perusahaan adalah kerugian bersih untuk periode tersebut. Walaupun 

belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap 

perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

1.   Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang 

diperoleh dari usaha pokok, diikuti dengan harga pokok 

dari barang/jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba 

kotor. 

2. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional 

yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum. 

3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di 

luar operasi pokok perusahaan serta biaya-biayanya. 

4. Bagian keempat menunjukan laba atau rugi, sehingga 

akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak 

pendapatan.  
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2.1.6. Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

mendapatkan informasi (Balance Sheet), daftar yang telah menggambarkan hasil-

hasil yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu (Income Statement), 

dengan mengetahui hal tersebut pimpinan dapat menyusun rencana yang lebih 

baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijakan yang lebih 

tepat. 

 Bagi manajemen yang paling penting adalah mencapai laba bersih atau laba 

operasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya, cara kerja 

yang lebih efisien dan efektif, serta perusahaan harus mempunyai rencana yang 

lebih baik dari sebelumnya, baik dibidang keuangan maupun dibidang 

operasionalnya. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan alat pertanggung 

jawaban manajemen kepada pimpinan atas kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya. 

 Adapun manfaat laporan keuangan bagi manajemen adalah antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

2. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses 

atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

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

telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

5. Mendapatkan modal baru bila perusahaan akan memperluas usahanya 

baik berupa kredit bank maupun dari para calon investor, sehubungan 

atas penilaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut 

apabila tingkat rentabilitasnya memuaskan. 
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2.1.7. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat untuk memberikan gambaran 

atau kemajuan (progres report) secara periodik yang dilakukan oleh pihak 

manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis 

serta menyeluruh dan sebagai suatu progres report laporan keuangan. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan sifat dan keterbatasan laporan keuangan 

adalah : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas 

kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat 

dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan juga bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai 

dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu 

saja. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau 

tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan 

laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidak 

pastian, bila terdapat suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa-peristiwa transaksi dari pada bentuk hukumnya (substance 

over form). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, 

dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 
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8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

 

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 menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan 

keuangan. 

 Analisis Laporan Keuangan terdiri dari dua kata Analisis dan Laporan 

Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka penulis akan 

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

Harahap (2001:189) pengertian analisa dan laporan keuangan adalah: 

“Analisa adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil.” 

“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba-rugi, dan laporan 

arus kas (Dana).” 

Jika kedua pengertian ini digabungkan, menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2001:190) maka pengertian analisis laporan keuangan adalah: 

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



 23

 
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 tetap 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, pendapat akuntan, bonafiditas auditor yang memeriksa, praktek 

dan prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntansi 

juga dilihat tingkat perbandingannya, updatenya, apakah dikonsolidasi dengan 

anak perusahaan atau afiliasi dan sebagainya. 

 

2.2.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Dalam laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:197) akan 

menjelaskan tujuan kegunaan analisis laporan keuangan bahwa : 

”Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan.” 

Maka analisa laporan keuangan dapat menghasilkan informasi, yaitu : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih dalam dari pada yang terdapat 

dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tampak secara kasat mata (explisit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan 

keuangan (implisit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 
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4. Dapat membungkam hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik yang 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 dilapangan seperti untuk 

prediksi, peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil 

keputusan. Dengan kata lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: 

(1). Dapat menilai prestasi perusahaan 

(2). Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan  

(3). Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dari masa sekarang dari 

aspek waktu tertentu: 

a. Posisi keuangan  (Asset, Neraca, dan Modal). 

b. Hasil usaha perusahaaan (Hasil dan Biaya). 

c. Likuiditas. 

d. Solvabilitas. 

e. Rentabilitas atau Profitabilitas. 

f. Aktivitas 

g. Indikator pasar modal 

(4). Menilai perkembangan dari waktu kewaktu. 

(5). Melihat komposisi struktur keuangan, arus dan dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan lain dengan periode 

sebelumnya atau 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. 
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10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang akan mungkin dialami 

perusahaan di masa yang akan datang. 

Adapun pendapat lain menurut I Putu Gede Ary Suta (2000:106) tujuan 

kegunaan analisis laporan keuangan yaitu sebagai: 

1. Informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi  
    maupun kredit. 
2. Informasi yang berguna dalam menaksir prospek arus kas. 
3. Informasi mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan, hak   
    kepemilikan akan sumber daya tersebut serta perubahan yang  
    terjadi. 

 
Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka informasi yang dibaca 

dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan dalam. Hubungan satu pos 

dengan pos lain akan menjadi indikator posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

 

2.2.3. Objek Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:199) Objek analisis keuangan 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Analisis Laba-Rugi 
Analisis laba-rugi merupakan media untuk mengetahui 
keberhasilan operasional perusahaan, keadaan usaha, 
kemampuan memperoleh laba, efektifitas operasinya. 

2. Analisis Neraca 
Analisis neraca merupakan refleksi yang diperoleh perusahaan 
selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk 
melaksanakan dan mencapainya. Disini di lihat mutu dan 
kecukupan aktiva, dan modal serta hubungan antara ketiganya. 

3. Analisis Arus Kas 
Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas dari 
mana sumber kas diperoleh dan kemana dialirkan, biasanya 
dalam laporan arus kas sumber dan penggunaan kas diperoleh 
dari tiga sumber yaitu: operasional, pembiayaan, dan investasi. 
 

Kaitan antara ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi misalnya 

dengan mengkaitkan laporan laba-rugi dengan neraca akan diketahui efektifitas 

sumber kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, sumber mana yang 

menjadi efektif dan memberikan sumbangan terhadap perusahaan. 
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2.2.4. Kelemahan dan Kelebihan Analisis Laporan Keuangan 

Kelebihan dan kekurangan analisis laporan keuangan harus 

memperhatikan keterbatasan dari laporan keuangan itu sendiri. Mengenai hal 

tersebut, menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:203) antara lain: 

Kelemahan 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, 
oleh karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu di ingat 
agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 
menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-
angka laporan keuangan. Akan tetapi kita juga harus melihat 
aspek lainnya seperti tujuan perusahaan dan situasi ekonomi. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa 
lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka 
perlu di ingat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi 
penyebab perbedaan angka, misalnya prinsip akuntansi. 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang 
asing perlu mendapatkan perhatian tersendiri karena perbedaan 
bisa saja timbul karena masalah kurs atau konversi atau metode 
konsolidasi. 

 
Kelebihan 
 
1. Hasil analisis laporan keuangan dapat membuka kesalahan 

pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan 
posting, dan kesalahan jurnal. 

2. Kesalahan lain yang disengaja, misalnya : tidak mencatat, 
pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, dan lain 
sebagainya. 

 

2.2.5. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat dilihat 

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan alat-alat 

pembanding lainnya. misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang 

dibudgetkan atau laporan keuangan perusahaan lainnya.  

Teknik analisis yang biasa digunakan dalam laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 



 27

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode atau teknik 

analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (Trend Percentage Analysis), adalah 

suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase perkomponen atau common size statement, 

adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap modal aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi ongkosnya yang 

terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahi sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement Analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dari neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Adapun 

rasio keuangan yang populer adalah sebagai berikut : 

 

A. Rasio Likuiditas 

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Ratio ini terdiri dari : 
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a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban lancar yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Current ratio ini 

mempunyai ukuran standar yang minimum 200% 

           Aktiva Lancar 
Rasio Lancar  =  ------------------------------ 
             Kewajiban Lancar 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling 

likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar ratio ini maka 

semakin baik. Ratio ini juga disebut dengan acid test ratio. 

                    
Aktiva Lancar – ( persediaan + prepaid expense ) 

Quick Ratio  =  ------------------------------------------------------------- 

                         Kewajiban Lancar 

 

c. Kas Rasio atas Hutang Lancar 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total 

aktiva lancar. 

                        Kas 
Cash Ratio  =   --------------------     
      Hutang Lancar 
 
d. Kas Rasio atas Aktiva Lancar 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total 

aktiva lancar. 

           Kas  
Rasio Kas atas Aktiva Lancar  =  ----------------- 

      Total Aktiva 
 

e. Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva  

                 Aktiva Lancar 
Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva  =  ------------------- 
                          Total Aktiva  
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f. Aktiva Lancar dan Total Hutang 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban 

perusahaan. 

               Aktiva Lancar 
Rasio Aktiva Lancar dan Total Hutang  =  ----------------------- 
               Total Hutang 
 

B. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjang atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas 

antara lain: 

a. Total Debt to Equity Ratio  (Rasio Hutang atas Modal) 

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil 

rasio ini semakin baik. Namun bagi pemegang saham atau 

manajemen rasio ini sebaiknya besar. 

            Total Hutang 
Rasio Hutang atas Modal  =  --------------------- 
                Modal 

 
b. Total Debt to Total Assets Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh 

aktiva. Semakin besar rasionya semakin aman. Supaya aman porsi 

hutang terhadap aktiva harus lebih kecil.   

     Total Hutang 
Rasio Hutang atas Aktiva =  ------------------- 
          Total Aktiva 
 
c. Debt Service Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana laba setelah dikurangi bunga 

dan penyusutan serta biaya non kas dapat menutupi bunga 

pinjaman. Semakin besar ratio ini semakin besar perusahaan dapat 

menutupi semua hutang-hutangnya. 
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                Laba Bersih + Bunga + Penyusutan + Beban Non kas 
Rumus  =  ------------------------------------------------------------------- 
           Total Aktiva 
 
C. 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. Profit margin 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsentase pendapatan 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar ratio ini 

semakin baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba cukup tinggi. 

               Pendapatan Bersih 
Profit Margin  =   ------------------------------ 
           Penjualan 

 
b. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume 

penjualan.  Semakin besar besar rasio ini maka semakin baik. Jadi 

ini berarti bahwa aktiva lebih cepat berputar dan meraih laba . 

            Penjualan Bersih 
ROA  =   ----------------------------- 
     Total Aktiva 

 
c. Return on Equity (ROE) 

Ratio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila 

diukur dari modal pemilik. Semakin besar maka akan semakin 

baik. 

           Laba Bersih 
ROE  =  --------------------------- 
        Total Modal (Equity) 
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d. Operating Ratio 

Menunjukkan biaya operasi per rupiah penjualan, makin besar 

rasio ini maka makin  buruk. 

               HPP  +  Total Biaya 
Rasio Operasi  =  ----------------------------- 
               Penjualan Netto 
 
e. Contribution Margin 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba 

yang akan menutupi biaya tetap atau biaya operasional lainnya. 

                                 Laba Kotor 
Contribution Margin  =  ------------------ 
                                   Penjualan 

 
D. Rasio Aktivitas 

Ratio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian dan kegiatan lainnya. adapun yang termasuk rasio ini 

adalah 

a. Inventory Turn Over 

Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan 

dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini maka akan 

semakin baik, karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan 

cepat. 

               Harga Pokok Penjualan 
Inventory turn Over  =  ----------------------------------- 
           Rata-rata Persediaan Barang 
 
b. Fixed Assets Turn Over 

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur 

dari volume penjualan. Semakin tinggi ratio ini maka semakin 

baik, artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan penjualan 

tinggi. 

             Penjualan 
Fixed Asset turn Over  =  -------------------------- 
               Aktiva Tetap Bersih 
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c. Receivable Turn Over 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. Semakin 

besar semakin baik, penagihan dilakukan dengan cepat 

            Netto Sales 
Receivable Turn Over  =  --------------------------- 
                  Average Receivable 

d. Total Asset Turn Over 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume 

penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva 

menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

baik. 

                Penjualan 
Total Asset Turn Over  =  ------------------ 

               Total Asset 

e. Accounts Receivable collection period 

Angka ini menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan 

penagihan piutang. Semakin pendek periodenya semakin baik, 

 

                         Penjualan Rata-rata 
Accounts Receivable collection period  =  ---------------------------- 
                     Penjualan per hari 

f. Rasio Pertumbuhan 

Rasio ini menggambarkan prosentase pertumbuhan pos-pos 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

 

                Penjualan thn ini - Penjualan thn lalu 
1. Kenaikan Penjualan  = ---------------------------------------------- 

        Penjualan thn ini 

           
 
 
 
 
 



 33

 
  Laba Bersih thn ini – Laba thn lalu 

2. Kenaikan Laba Bersih  =  -------------------------------------------- 
 Laba Bersih tahun lalu 

7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis). Adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu  

perusahaan dari periode ke periode yang lain. 

8. Analisis break event adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tapi belum memperoleh keuntungan, 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan mempunyai tujuan 

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

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

2.2.6. Tahap-tahap Analisis Laporan Keuangan 

Dalam melakukan analisa laporan keuangan diperlukan beberapa tahap,  

menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:217) antara lain : 

“Agar lebih teratur dalam melakukan analisis laporan keuangan, 

maka diperlukan tahap-tahap prosedural yang dapat dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan.” 

 Dan dalam analisa laporan keuangan maka tahap-tahap ini adalah : 

1. Mengenal Perusahaan 

a. Mengenal industri dimana ia beroperasi dan bidang usahanya. 

b. Manajemen / komisaris / pemilik. 

c. Sejarahnya. 

d. Filosofi, budaya, dan misinya. 

2. Mengenal situasi ekonomi 

a. Situasi industri yang bersangkutan. 

b. Situasi ekonomi nasional. 

c. Situasi ekonomi internasional. 
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3. Menilai Reliability terhadap laporan keuangan 

a. Laporan keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. 

b. Metode dan kebijakan akuntansi harus ditetapkan secara konsisten. 

c. Laporan keuangan yang disajikan harus diungkapkan sebagaimana 

mestinya. 

d. Semua karakteristik kualitatif harus melekat pada laporan keuangan. 

e. Apakah laporan keuangan itu diaudit oleh auditor ekstern. 

f. Bagaimanakah pendapat auditor atas laporan keuangan. 

4. Menilai akurasi laporan keuangan 

a. Formal, isi, istilah, penyajian. 

b. Menyusun arus kas. 

c. Membuat laporan konsolidasi jika belum. 

d. Meriview pos yang berhubungan, atau transaksi yang berkaitan. 

e. Menilai transaksi hubungan istimewa. 

5. Membaca laporan keuangan secara eksplisit 

a. Asset (aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan aktiva lain-lain). 

b. Kewajiban (kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, ekuitas). 

c. Penghasilan 

d. Biaya (produksi, penjualan umum, dan administrasi). 

6. Menganalisis hubungan antar pos laporan keuangan mengungkapkan 

informasi implisit dengan cara: 

a. Likuiditas yaitu perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 

b. Leverage dan solvabilitas yaitu perbandingan antara utang dengan modal. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas perbandingan laba dengan utang dan 

modal. 

d. Aktivitas uji turn over persediaan, penagihan piutang. 

e. Gross profit method. 

f. Break event analysis. 

g. Common size. 
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7. Melihat trend / growth 

a. Kenaikan atau penurunan periode semua pos penting (pertumbuhan). 

b. Menyususun laporan time series. 

c. Penggunaan angka indeks. 

d. Common size yang diperbandingkan. 

8. Melakukan analisis perbandingan 

a. Perbandingan internal. 

� antar periode 

� antar divisi / cabang 

� dengan budget 

b. Perbandingan eksternal. 

� pesaing 

� perusahaan terbaik 

� industri average 

9. Menilai komposisi arus kas 

a. Analisis laporan sumber dan penggunaan kas. 

� operasi 

� investasi 

� pembiayaan 

b. Analisis modal kerja. 

10. Melakukan evaluasi fakta dan kualitas perusahaan dari hasil analisis  

� khusus 

� umum 

11. Melakukan prediksi atau proyeksi 

a. Cash in flow 

12. Simpulan dan saran 

a. Simpulan  

b. Saran 

� perbaikan 

� pertahankan 

� tingkatkan 
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2.2.7. Prasyarat Pelaksanaan Laporan Keuangan  

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis 

laporan keuangan agar analisis tersebut berguna dalam pengambilan keputusan, 

diantaranya terdiri dari: 

1. Kualifikasi analisis laporan keuangan 

Kualifikasi yang baik dan adanya kejelasan mengenai siapa yang harus 

melakukan analisis tersebut serta seorang analis harus memenuhi syarat 

diantaranya: 

a. Harus memahami cara menganalisis laporan keuangan 

b. Harus memahami teknik analisis laporan keuangan 

c. Seorang analis laporan keuangan harus memahami konsep 

akuntansi 

d. Seorang analis laporan keuangan harus memahami segmen bisnis  

e. Harus diketahui latar belakang pendidikan analis tersebut 

2. Ketepatan waktu analisis 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2002:7) menyatakan bahwa:  

“Laporan keuangan harus relevan dan andal artinya disajikan 

tepat waktu serta berkesinambungan antara biaya dan manfaat.” 

3. Menilai Reliability terhadap laporan keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:224), bahwa: 

a. Laporan keuangan disajikan menurut Standar Akuntansi 
keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia         
(IAI) 

b. Metode dan kebijakan akuntansi harus ditetapkan secara 
konsisten 

c. Laporan keuangan yang disajikan harus diungkapkan 
sebagaimana mestinya 

d. Semua karakteristik kualitatif harus melekat pada laporan 
keuangan 

e. Apakah laporan keuangan itu diaudit oleh auditor ekstern 
atau tidak. 

 
4. Adanya hasil analisis secara tertulis 

Agar informasi yang dihasilkan lebih efektif, maka hal yang harus  
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diperhatikan oleh penyajian laporan keuangan, karena menurut Hernanto 

(2002:11) menyatakan bahwa: 

“Analisis atas laporan keuangan merupakan bagian dari 

pelaporan keuangan.” 

Dari pernyataan di atas maka dapat diartikan bahwa analisis laporan 

keuangan harus disajikan secara tertulis. 

5. Digunakannya teknik analisa umum 

Menurut Kieso dan kawan-kawan (1997:20), analisis ratio utama yang 

banyak digunakan adalah: 

a. Analisis Profitabilitas atau Rentabilitas 
b. Analisis Likuiditas 
c. Analisis Solvabilitas 
d. Analisis Aktivitas 
 

6. Membandingkan dengan kinerja masa lalu 

Menurut Nedles dan kawan-kawan (1996:1243), yang diringkas menjadi   

sebagai berikut: 

“One of commonly rule in financial statement analysis is comparing  

with past performance of the company.” 

Berikut ini penulis akan menyajikan teknik-teknik analisis laporan keuangan 

beserta penjelasannya menurut Hansen Mowen (2001:822) adalah: 

1. Laba atas Investasi (Return on Investment) 

Retun on Investment (ROI) dapat didefinisikan dengan tiga cara, yaitu: 

 

ROI = Laba Operasi : Rata-rata Aktiva Operasi ………………….(a) 

 

 

ROI =  (Laba Operasi : Penjualan) X  

(Penjualan : Rata-rata Aktiva  Operasi) ………………….(b) 

 

ROI = Margin Laba Operasi : Perputaran Aktiva Operasi  ………….(c) 
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� Laba operasi merujuk pada penghasilan sebelum pajak dan bunga. 

� Aktiva operasi adalah semua aktiva yang diperlukan untuk 

menghasilkan laba operasi untuk divisi dan laba bersih untuk 

perusahaan. Untuk menghitung rata-rata aktiva operasi adalah  

 

Rata-rata Aktiva Operasi = (Nilai Buku awal + Nilai Buku Akhir) : 2

 ………………………………………………………………….(d) 

� Rumus Return on Investment awalnya terdiri dari dua komponen 

yaitu margin dan perputaran, rumusnya adalah: 

 Ratio Margin = Aktiva Operasi : Penjualan     ………………………(e) 

 

 

Ratio Perputaran = Penjualan : Rata-rata Aktiva Operasi …………(f ) 

 

2. Laba Residual (Residual Income) 

Laba residual merupakan perbedaan antara laba operasi untuk divisi dan 

laba bersih untuk perusahaan secara keseluruhan dan minimum 

pengembalian rupiah yang diperlukan aktiva operasi perusahaan. Rumus 

Residual Income adalah: 

 

RI = Laba Operasi     (Minimum rate of return x Aktiva Operasi)      ...(a) 

 

RI = Laba Operasi     Pengembalian Minimum ……………….…(b) 

 

Untuk menghitung pengembalian minimum menggunakan rumus: 

 

         Pengembalian Minimum =  Minimum Rate of Return x Aktiva Operasi ...(c) 

 

Pengembalian Residu = Laba Residu : Aktiva Operasi  …...………(d) 
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3. Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added) 

Merupakan laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal tahunan. 

Jika economic value added positif, berarti perusahaan sedang 

menghasilkan kekayaan, dan jika economic value added negatif berarti 

perusahaan tidak menghasilkan kekayaan. 

� Perhitungan Economic Value Added adalah laba operasi setelah 

pajak dikurangi biaya modal dari tiap sumber pembiayaan dan 

mengalikan dengan biayanya. 

 

   EVA = Laba Operasi setelah Pajak – (rata-rata tertimbang biaya modal  

    x total modal yang dipakai)         ...(a) 

 

� Rata-rata biaya modal dihitung dengan pengambilan proporsi 

modal dari tiap simber pembiayaan dan dan mengalikan dengan 

biayanya. 

       Rata-rata tertimbang  =  Proporsi dari setiap sumber penghasilan x 
    biaya modal     biaya modal              .…...(b) 
 

� Sedangkan rumus biaya modal adalah 

 

Biaya modal = {pembayaran bunga (1 - tarif pajak)}      ………(c) 

 

Analisis terhadap laporan keuangan dimana analisis yang membandingkan 

elemen-elemen yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi pada suatu saat 

tertentu, maka dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja perusahaan. 

 Melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan sangat 

bermanfaat, dan menjadi keharusan pula bagi setiap perusahaan dalam rangka 

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan dari perusahaan yang 

bersangkutan, terutama bagi pimpinan atau manajer perusahaan, sehingga dapat  
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diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan perusahaan yang terjadi 

selama periode tersebut. 

 Salah satu faktor yang sangat penting sehubungan dengan diadakannya analisis 

dan interpretasi terhadap laporan keuangan yaitu dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan yang berperan dalam berbagai hal seperti: 

a. Menentukan laba periode yang akan datang 

b. Mengambil keputusan untuk investasi 

c. Dapat meningkatkan efisiensi 

d. Dapat menentukan kebijakan antisipasi hutang 

Disamping itu dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, dan efisiensi dari manajemen pada 

suatu periode tertentu. 

 

2.3. Pengertian Pasar Modal Indonesia. 

  Pasar modal Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 

Lembaga ini ada ketika pemerintah Belanda amat membutuhkan lembaga yang 

memperdagangkan efek-efeknya di tanah jajahannya. Pada tanggal 14 desember 

1912 memilih Batavia (Jakarta) sebagai penyelenggara bursa efek yang 

diperuntukan untuk menarik dana dari masyarakat dalam bentuk berupa saham 

dan obligasi guna membiayai perusahaan milik Belanda yang beroperasi di 

Indonesia. 

Pasar modal Indonesia yang memerlukan sumber pembiayaan yang besar 

oleh karena itu pemerintah pada tanggal 1 september 1951 dikeluarkan Undang-

undang darurat no. 13 , tentang bursa dan ditetapkan sebagai UU Bursa no.15 

tahun 1952. Berdasarkan Undang-undang tersebut pada tanggal 3 juni 1952 

Menteri keuangan Soemitro Djojohadikusumo meresmikan kembali Bursa Efek 

Jakarta yang berkantor di gedung De Javashe Bank (Bank Indonesia, Jakarta-

Kota), sekarang di jalan Sudirman no.52-53 Jakarta 12190. 

 Dengan berbagai kebijakan dari Undang-undang sampai keputusan dari 

bapepam yang menarik para investor untuk melakukan transaksi di bursa efek 
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mengakibatkan pasar modal Indonesia berkembang pesat. Menurut Undang-

undang no.8 tahun 1995 tentang  pasar modal memberikan pengertian yaitu : 

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 
yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek.” 
 
Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang bukan hanya 

sebagai wahana sumber pembiayaan, tetapi sarana investasi yang melibatkan 

seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia didalam negeri maupun 

tempat-tempat yang tersebar di luar negeri, yang memanfaatkan pasar modal 

sebagai sarana investasi bukan hanya pemodal lokal tapi juga pemodal asing. 

Dari hal seperti di atas dapat kiranya menjadikan peluang sekaligus 

tantangan bagi pasar modal Indonesia untuk dapat berkembang secara efisien, 

sehingga pada akhirnya investasi dapat menjadi menarik bagi para investor baik 

lokal ataupun asing. Pasar modal Indonesia harus mampu bersaing atau paling 

tidak sejajar dengan pasar modal di negara lain. 

Dari dalam negeri di pasar modal Indonesia menurut I Putu Gede Ary Suta 

(2000:21) setidaknya dihadapkan pada empat tantangan utama, yaitu : 

Pertama, masih sedikitnya partisipasi masyarakat yang bermain di 
     pasar modal. 

Kedua,  masih kurangnya likuiditas saham. 
Ketiga,  kurang meratanya penyebaran saham di pasar domestik. 

 kurangnya infrastruktur pasar domestik yang membuat  
 biaya penawaran efek menjadi mahal. Penyebaran saham    
 masih terbatas di beberapa kota besar. Sementara itu di  
 pasar internasional persoalan ini sudah terlewati. Tak heran  
 jika perusahaan asing pun jarang yang mencatatkan dirinya  
 di pasar modal Indonesia. Dan ini jelas menjadi tantangan  
 tersendiri bagi pengelolaan pasar modal Indonesia. 

Keempat,  rendahnya profesionalisme pihak yang terkait di pasar 
 modal, mulai dari regulator, bursa efek, profesi penunjang  
 pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, investor  
 dan pihak-pihak lain yang terkait. 

 
Pasar modal menunjukan jati diri sebagai institusi keuangan yang cukup 

dinamis dan fleksibel. Ini akan menyadarkan semua pihak, baik investor, 

pengusaha maupun pemerintah bahwa institusi pasar modal ini merupakan 
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institusi keuangan yang dapat diandalkan, baik sebagai pembiayaan maupun 

sebagai sarana investasi. Ada beberapa indikasi menurut I Putu Gede Ary Suta 

(2000:49) bahwa pasar modal memiliki masa depan yang gemilang, yaitu : 

Pertama,  semakin lemahnya peranan perbankan sebagai institusi  
     sumber pembiayaan. 

       Kedua,  adanya emiten potensial dan diversifikasi industri.  
  Banyaknya investor yang menanamkan modalnya di segala   
  sektor, membuat pasar modal bertiup angin segar. Bagi pasar  
  modal keberadaan pengusaha itu dari sisi suplai tentu sangat  
  potensial untuk melakukan penawaran umum, sedangkan  
  dari sisi demand tentunya para investor lokal bisa  
  terpancing untuk bermain di pasar modal. 

     Ketiga,  mulai go public nya BUMN ( Badan Usaha Milik Negara). 
  Pemerintah akan mempercepat proses penawaran saham     
  dalam rangka privatisasi BUMN. 

    Keempat,  hadirnya perusahaan efek dan manajer investasi berskala 
       internasional, masuknya Quantum Fund milik investor  
       George Soros. 

      Kelima,  potensi earning growth yang tinggi. 
    

Salah satu hal yang harus di jaga dalam pengembangan pasar modal adalah 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, pemerintah 

harus bisa memelihara dan menjaga integritas pasar. Dalam hal ini upaya-upaya 

yang dilakukan adalah mengawasi secara ketat setiap kegiatan perusahaan efek 

dan mengenakan sanksi yang sesuai terhadap pihak yang melanggar peraturan. 

Instrumen Pasar modal 

 Instrumen pasar adalah semua surat-surat berharga yang diperdagangkan di 

bursa efek. Dan instrumen pasar yang beragam merupakan salah satu indikasi 

kemajuan pasar modal. Di samping saham, pasar modal telah memiliki instrumen 

lain seperti saham, obligasi, reksadana. Lahirnya instrumen baru berupa reksadana 

terbuka ikut memberikan masukan besar dalam pengembangan pasar modal di 

Indonesia.  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan  (2002:42) tentang efek adalah : 

“Efek adalah surat berharga, yaitu pengakuan utang, surat berharga 
komersial, saham obligasi, tanda bukti utang dan unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif. Termasuk dalam pengertian efek adalah 
kontrak berjangka.”  
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Saham 

 Saham merupakan suatu bentuk penyertaan modal (equity capital) atau bukti 

tentang kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham dapat menarik bagi investor 

karena berbagai alasan diantaranya; membeli saham merupakan cara untuk 

mendapatkan kekayaan besar dengan relatif cepat, saham dapat memberikan 

penghasilan tambahan (dividen). Sifat dasar investasi saham adalah memberikan 

peran bagi investor dalam laba perusahaan. Peran serta yang merupakan sumber 

nilai dari saham sehingga setiap pemegang saham memperoleh kepemilikan 

perusahaan sesuai dengan saham yang dimiliki dan berhak atas laba dari 

perusahaan.  

 Saham biasa merupakan saham yang menempatkan para pemilik untuk terakhir 

terhadap pembagian dividen, dan hak atas kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut akan dilikuidasi. Right merupakan surat berharga yang 

memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan 

emiten. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang sudah di tentukan. Diantara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga), saham biasa juga merupakan saham yang paling banyak diminati dan 

digunakan oleh masyarakat, digunakan pemerintah untuk menarik dana dari 

masyarakat. Jadi saham biasa paling di sukai untuk para pemodal maupun bagi 

emiten. 

 Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut 

berdasarkan jumlah yang ditetapkan. Bila begitu hampir sama dengan menabung 

di bank, karena kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah 

menyetor sejumlah uang apabila kita membeli saham, maka kita akan menerima 

kertas yang menjelaskan bahwa kita memiliki perusahaan penerbit saham tersebut. 

 Saham preferen adalah saham yang memiliki karateristik gabungan antara 

obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti 

bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang 

dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal 

yaitu, mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo 
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yang tertulis diatas lembar saham tersebut, dan ada pembayaran dividen. 

Sedangkan sama dengan obligasi karena ada klaim atas laba dan aktiva 

sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham, memiliki hak 

tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. Oleh karena itu 

saham preferen akan diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan investor, 

maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat berharga dengan 

pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar modal. 

Walaupun demikian, obligasi perusahaan menduduki tempat yang lebih tinggi 

dibanding dengan saham preferen. 

Obligasi 

Obligasi merupakan surat utang yang memiliki jangka waktu tertentu dan 

mempunyai klaim atas laba dan aktiva sebelumnya. Dalam perdagangan obligasi 

dikenal istilah berikut yaitu, face value yang menunjukan besarnya nilai obligasi 

yang dikeluarkan, jatuh tempo merupakan tanggal ditetapkannya emiten obligasi 

harus membayar kembali uang yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli 

obligasi dan jumlah uang yang harus dibayar sama besarnya dengan nilai pada 

obligasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam sertifikat 

obligasi, bunga atau kupon merupakan pendapatan (yield) yang diperoleh 

pemegang obligasi yang mana waktu pembayarannya dapat berbeda-beda 

misalnya ada yang membayar sekali dalam tiga bulan, enam bulan atau sekali 

dalam satu tahun. 

Obligasi konversi (convertible bond), sekilas tidak ada beda dengan 

obligasi biasa, misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu atau jatuh 

tempo dan memiliki nilai par. Hanya pada obligasi konversi memiliki keunikan 

yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu tercantum 

prasyarat untuk melakukan konversi, misal, setiap obligasi konversi bisa 

dikonversi menjadi tiga lembar saham biasa setelah tanggal 1 januari 2005. 

Prasyaratan ini tidak sama diantara obligasi konversi satu dengan yang lainnya. 

Obligasi konversi sudah dikenal masyarakat Indonesia dan bagi emiten obligasi 

konversi lebih dikenal dari pada obligasi biasa. Obligasi biasa baru menunjukan 
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aktivitas yang meningkat sejak tahun 1992. Sedangkan obligasi konversi sudah 

memasuki pasar menjelang akhir tahun 1990. 

Penjualan obligasi di pasar modal sampai saat ini masih dilakukan oleh 

perusahaan swasta dengan berbagai macam. Sedangkan penerbitan obligasi 

pemerintah belum menunjukan adanya kemajuan. Hal ini bukan berarti pasar 

modal Indonesia tidak boleh dimasuki oleh obligasi pemerintah, hal ini lebih 

banyak disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Untuk perlindungan 

yang diperoleh para pemodal, maka harus adanya keterbukaan informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jenis obligasi tersebut harus diungkapkan 

secara jelas kepada pemodal sebagai bahan untuk pengambilan keputusan 

investasi. 

Reksadana 

 Reksadana di Indonesia dapat dikatakan sebagai instrumen investasi yang 

masih baru dan belum di kenal masyarakat. Peran reksadana ini sangat penting 

bagi pengembangan pasar modal Indonesia pada umumnya dan peningkatan 

likuiditas pasar modal pada khususnya. Pada dasarnya secara sederhana arti 

reksadana adalah sebagai wadah berinvestasi untuk dapat mengembangkan uang 

di pasar modal. Pemodal menyertakan dananya dalam satu jenis reksadana 

(mutual fund), Lalu manajer investasi mengelola dana tersebut untuk meraih 

keuntungan dan memberikan hasil (return) kepada pemodal atas penyertaan 

dananya. Reksadana merupakan instrumen investasi jangka panjang, sehingga 

kinerja yang terlihat dalam return yang diperoleh dari investasi tersebut belum 

bisa dilihat hanya dalam waktu satu atau dua bulan saja. Dan hasil yang 

didapatkan dari reksadana lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. 

 Dengan kehadiran reksadana maka diharapkan dapat meningkatkan minat 

pemodal lokal untuk turut serta memberikan kontribusi yang besar dalam 

transaksi di pasar modal. Resadana merupakan salah satu alat pemerataan 

kesempatan untuk memperoleh hasil investasi, terutama kepada pemodal kecil 

yang menggunakan modal yang relatif kecil, sehingga  dapat turut serta dalam 

berinvestasi melalui efek-efek di pasar modal. 
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 Dilihat dari sisi pemodal menurut I Putu Gede Ary Suta (2000:65) reksadana 

memberikan beberapa manfaat atau keuntungan, antara lain : 

1. Pengelolaan dana dilakukan secara professional oleh manajemen 

investasi. 

2. Adanya diversifikasi untuk penyebaran risiko. 

3. Kekayaan/asset reksadana disimpan secara aman oleh bank karena 

dipisahkan dengan asset bank itu sendiri. 

4. Bagi reksadana terbuka menjamin likuiditas kepada para pemodal, 

karena manajer investasi wajib membeli kembali saham/unit 

penyertaan yang dikeluarkan. 

5. Adanya pilihan jenis investasi sesuai dengan kehendak para investor, 

misalnya dalam bentuk growth funds, balanced funds, fixed income 

funds, money market funds dan lain-lain. 

1. Dana pertumbuhan (growth funds) di untuk memperoleh selisih 

keuntungan dalam jangka panjang. 

2. Dana keseimbangan (balanced funds) yang mengutamakan ke 

anekaragaman jenis efek dengan takaran yang seimbang antara 

efek ekuitas dengan efek hutang. 

3. Dana pendapatan tetap (Fixed income funds) yang 

memprioritaskan pada efek yang memberikan pendapatan 

secara tetap. 

4. Dana pasar uang (money market funds) yang mengutamakan 

investasi pada jenis-jenis efek di pasar uang dengan orientasi 

pendapatan jangka pendek. 

 

2.4 Harga Saham  

 Perusahaan yang hendak menerbitkan saham dibursa efek haruslah perusahaan 

yang telah go public. Pada waktu perusahaan akan melakukan perencanaan untuk 

melakukan anggaran dasar perusahaan, diharuskan sesuai dengan anggaran dasar  
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perseroan tentang 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 

perubahan anggaran dasar perusahaan, maka perusahaan harus memperoleh 

pengesahan 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 pada pasar perdana. Saham yang 

ditawarkan pada pasar perdana telah ditentukan oleh perusahaan baik dari harga 

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

diprediksi, karena antara keadaaan dimana tingkat harga akan mengalami 

peningkatan atau penurunan. Perubahan keadaan pasar pada umumnya disebabkan 

oleh kemampuan dari pasar yang dapat menyerap, akan tetapi dapat pula dari 

sikap investor, aktivitas perekonomian dan tindakan/kebijaksanaan pemerintah 

dalam mengatur kegiatan ekonomi dalam tingkat nasional.  Dalam melakukan 

penjualan saham di bursa efek dapat diatur berdasarkan harga saham yang dijual 

dipasar modal dalam berbagai tingkatan. Menurut Djoko Susanto dan Agus 

Sabardi (2002:135) bahwa Fraksi harga yang diterapkan oleh Bursa Efek Jakarta 

dibagi dalam tiga kelompok harga yaitu : 

 
1. Untuk harga di bawah Rp 500.- fraksi harga yang digunakan adalah 

Rp 5.- 
2. Untuk range harga dari Rp 500.- sampai Rp 5000.- fraksi harga yang 

digunakan adalah Rp 25.- 
3. Untuk harga diatas Rp 5000.- fraksi harga yang digunakan adalah  

  Rp 50.- 
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Indeks Harga  

Indeks adalah suatu komposisi yang memberikan batasan kinerja bagi  

sekumpulan dana. Kecuali ada hal-hal khusus, setiap total tingkat pengembalian 

indeks memperhitungkan perubahan harga dan penanaman kembali deviden atau 

bunga yang dibayarkan oleh obligasi sesuai dengan periode yang tertulis pada 

obligasi tersebut. Perlu dicatat bahwa gambaran kinerja yang dimuat dalam indeks 

tersebut tidak memasukkan biaya transaksi maupun ongkos manajemen, yang 

mana jika ikut diperhitungkan akan menurunkan nilai total tingkat pengembalian. 

Para penanam modal tidak dapat menanam modal langsung ke dalam indeks. 

Membandingkan kinerja suatu dana tertentu terhadap indeks pasar yang terkait 

dapat membantu untuk melihat bagaimana kekuatan dana tersebut terhadap pasar 

terkait secara keseluruhan. 

Suatu indeks diperlukan sebagai sebuah indikator untuk mengamati 

pergerakan harga dari sekuritas. Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) di Bursa 

Efek Jakarta diantaranya yaitu pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa 

dan saham preferen. IHSG mulai diperkenalkan pertama pada tanggal 1 april 

1983, dengan menggunakan landasan dasar (baseline) tanggal 10 agustus 1982. 

Dengan jumlah saham yang tercatat adalah sebanyak tiga belas saham.   

Pemilihan dari indeks pasar tidak tergantung dari suatu teori tetapi lebih 

tergantung dari hasil empirisnya. (menurut situs Bursa Efek Jakarta) Salah satu 

indeks pasar yang terdapat di Bursa Efek Jakarta, misalnya adalah IHSG (Indeks 

Harga Saham Gabungan) atau dapat disebut sebagai indeks untuk saham-saham 

yang aktif di Bursa Efek Jakarta, misalnya LQ 45. Nilai realisasi merupakan nilai 

yang sudah terjadi, sehingga merupakan nilai yang sudah pasti tidak mengandung 

kesalahan pengukuran(measurement error). Indeks LQ 45 adalah mencerminkan 

indikator likuiditas dan nilai kapitalisasi pasar dari 45 emiten yang paling likuid 

dan besar nilai kapitalisasinya Perbedaan nilai antara nilai ekspektasi dengan nilai 

realisasinya merupakan kesalahan estimasi, kesalahan ini ditunjukan oleh 

kesalahan residunya.  
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Satuan perdagangan dalam bentuk satuan lot, untuk industri non perbankan          

1 lot = 500 lembar dan untuk perbankan 1 lot = 5000 lembar. Penawaran terbatas 

dan lain-lain. Dengan demikian maka angka indeks akan benar mencerminkan 

pergerakan harga saham 

  Metode perhitungan indeks seperti halnya perhitungan indeks di bursa 

lainnya, indeks di Bursa Efek Jakarta adalah indeks yang menggunakan rata-rata 

tertimbang dari nilai pasar (market value weighted average index). Rumus dasar 

perhitungan (menurut situs Bursa Efek Jakarta) adalah : 

 

      Nilai pasar  
Indeks  =  ----------------  x  100 
                  Nilai dasar 
 
 
Nilai pasar adalah kumulatif jumlah saham hari ini dikali harga pasar hari ini 

(kapitalisasi pasar) atau ditulis dengan formula nilai pasar = (sigma) 

Nilai dasar adalah kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali harga dasar pada 

hari dasar. 

   

 

 

 

 

dimana 

C = Closing price (harga yang terjadi) untuk emiten ke Satu. 

n =  Jumlah saham yang digunakan untuk perhitungan indeks (jumlah saham yang 

       tercatat) untuk emiten ke satu. 

 

 

 

 

 

 

                         N 

Nilai pasar =  Σ  Ci . ni 
                i = 1 
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N = Jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

Harga Teoritis 

 Salah satu faktor yang harus di hitung dalam melakukan penyesuaian nilai 

dasar adalah harga teoritis. Harga teoritis tentunya juga berfungsi sebagai 

pedoman dalam tawar menawar saham. Bila tidak terjadi pembentukan harga baru 

hingga akhir hari bursa setelah Stock Split saham tersebut efektif, maka harga 

teoritis akan tercantum dalam laporan daftar efek di Bursa Efek Jakarta. Dengan 

demikian pengguna informasi akan mengetahui bahwa harga tersebut bukan harga 

akhir sebelumnya melainkan harga teoritis. 

Formula perhitungan harga teoritis 

Berikut ini daftar corporate action yang menyebabkan adanya harga teoritis 

Stock Split 

Perhitungan teoritis saham disebabkan Stock Split dari nilai nominal nol jadi nb 

      hc 
 HT = ---------- 
                   n 
 

Keterangan  : 

HT = Harga teoritis 

hc   = Harga akhir saham dengan nilai nominal lama (harga saham) 

          nilai nominal lama            na 
n  =  -------------------------   =  --------- 
          nilai nominal baru             nb 

Perhitungan harga teoritis saham yang disebabkan pembagian saham bonus atau 

dividen, dengan rasio a : b (sejumlah a saham lama mendapatkan sejumlah b 

saham baru) 

            nilai nominal lama            na 
n  =    -------------------------   =   ------- 
            nilai nominal baru             nb 

Keterangan : 

Hc  =  harga akhir pada saat cum (harga akhir saham pada hari sebelum split) 

a     =  jumlah saham lama 

b     =  jumlah saham baru 
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Sering kali emiten memberikan saham bonus yang disertai dengan dividen saham 

pada waktu yang bersamaan, misalnya rasionya a : b dan c : d , untuk kasus ini 

diperhitungkan harga teoritis adalah sebagai berikut : 

                          1                     
HT  =  -------------------------    x  hc 
                ( 1 +  b +  d   ) 
                         a      c 

Perhitungan harga teoritis saham karena adanya penawaran HMETD (Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu) atau right issue dengan rasio a : b (Sejumlah a 

saham lama mendapat hak untuk membeli sejumlah saham b saham baru) dan 

harga pelaksanaan adalah : 

 ( b x hc ) + ( b x hr ) 
HT  =  ------------------------ 
            ( a + b ) 

Keterangan : 

HT  = harga teoritis 

hc   =  harga pada saat cum 

hr    =  harga pelaksanaan hak (exercise price), harga yang telah ditetapkan emiten 

untuk membeli satu saham baru. 

Pembulatan harga teoritis 

 Fraksi harga yang diterapkan oleh Bursa Efek Jakarta dibagi dalam tiga 

kelompok harga yaitu : 

1. untuk harga di bawah Rp 500.- fraksi harga yang digunakan adalah Rp 5.- 

2. untuk range harga dari Rp 500.- sampai Rp 5000.- fraksi harga yang 

digunakan adalah Rp 25.- 

3. untuk harga diatas Rp 5000.- fraksi harga yang digunakan adalah Rp 50.- 

Penyesuaian jumlah saham setelah corporate action 

Untuk melakukan penyesuaian nilai dasar, jumlah saham setelah corporate action 

harus disesuaikan dan dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Penyesuaian jumlah saham karena memberikan saham bonus atau dividen dengan 

rasio a : b (sejumlah a saham lama mendapatkan sejumlah b saham baru). 
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   ( a + b )   
JSB  =  ---------    x  JSS 
           b 

Keterangan : 

JSB  =  jumlah saham setelah melakukan corporate action (stock split) 

JSS  =  jumlah saham sebelum melakukan corporate action (stock split) 

 n     =  factor split (nl : nominal lama dan nb : nominal baru) 

Jika emiten memberikan saham bonus dan dividen saham misalnya rasionya 

adalah a : b dan c : d maka jumlah saham setelah corporate action  

adalah : 

JSB  =  ( 1 +  b +  d  ) x  JSS 
                      a      c 

Keterangan : 

JSB  =  jumlah saham setelah melakukan corporate action (stock split) 

JSS  =  jumlah saham sebelum melakukan corporate action (stock spilt) 

b/a ,d/c =  rasio perbandingan 

Penyesuaian jumlah saham akibat HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) 

dengan ratio a : b perhitungan jumlah saham karena HMETD sama dengan bonus 

atau dividen, formula yang digunakan adalah : 

  ( a + b )   
JSB  =  -----------  x  JSS 
         b  

Formula penyesuaian nilai dasar 

Formula untuk perhitungan nilai dasar baru karena adanya corporate action atau 

penambahan saham baru adalah : 

    (  NPS  +  nilai penyesuaian )    
NDB  =  -------------------------------------  x  NDS 
               NPS 

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NDS  =  nilai dasar sebelumnya 

NPS  =  nilai pasar sebelumnya 
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Berikut ini formula untuk masing-masing corporate action : 

Penyesuaian nilai dasar karena stock split 

    NPS + ( ∆HT x JSB )    
NDB  =  ----------------------------   x  NDS 

      NPS 

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NPS   =  nilai pasar sebelumnya 

∆HT   =  selisih antara harga teoritis dengan pembulatan harga teoritis 

JSB    =  jumlah saham setelah stock split 

NDS  =  nilai dasar sebelumnya 

Penyesuaian nilai dasar karena adanya penerbitan saham bonus atau dividen 

      ( ∆HT x JSB )   
NDB  =  NPS  +  -------------------    x  NDS 
        NPS 

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NPS  =  nilai pasar sebelumnya 

∆HT  =  selisih antara harga teoritis dengan pembulatan harga teoritis 

JSB    =  jumlah saham setelah stock spilt 

NDS  =  nilai dasar sebelumnya 

Penyesuaian nilai dasar karena penerbitan HMETD dengan rasio a : b dan harga 

pelaksanan (Hr) 

    NPS + ( ∆HT x JSB ) + ( Hr x JSR )    
NDB  =  ----------------------------------------------   x  NDS 
          NPS   

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NPS  =  nilai pasar sebelumnya 

∆HT  =  selisih antara harga teoritis denga pembulatan harga teoritis 

JSB   =  jumlah saham setelah stock spilt 

Hr     =  hari pelaksanaan HMETD 

JSR   =  jumlah saham yang ditawarkan (b / a dikali jumlah saham sebelumnya) 
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Penyesuaian nilai dasar karena pencatatan saham yang berasal dari partial listing, 

company listing, penukaran obligasi. 

      NPS + ( hc x T )   
NDB  =  ------------------------   x  NDS 
        NPS  

Keterangan : 

NDB  =  nilai dasar baru setelah corporate action 

NPS  =  nilai pasar sebelumnya 

Hc      =  harga akhir saham pada hari sebelum split (harga cum) 

T        =  jumlah saham yang dicatat (penambahan catatan) 

Indeks harga saham individual (IHSI) 

 IHSI pertama kali diperkenalkan pada tanggal 15 april 1983 dan mulai 

dicantumkan dalam daftar kurs efek harian sejak 18 april 1983. Indeks ini 

merupakan indikator perubahan harga suatu saham dibandingkan dengan harga 

perdananya. Pada saat suatu saham pertama kali dicatat, indeks individualnya 

adalah 100, berikut ini adalah rumus perhitungan IHSI dengan contoh 

perhitungannya : 

Rumus 

       nilai pasar sekarang   
Indeks  =  ---------------------------  x  100 
                 nilai dasar 

Catatan : untuk saham yang baru pertama kali dicatat, harga indeks = harga pasar 

Penyesuaian nilai dasar 

Seperti halnya indeks dan Bursa Efek Jakarta lainnya, harga dasar dalam 

perhitungan indeks individual juga disesuaikan bila emiten melakukan corporate 

action,  misalnya : 

ISHIs  :  indeks harga saham individu sebelum dilakukan corporate action 

ISHIb  :  indeks harga saham individu setelah dilakukan corporate action 

Prinsip yang digunakan adalah ISHI sebelum dan sesudah corporate action adalah 

sama : 
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         harga cum            HT                           HT   
ISHIs  = ISHIb     --------------   =   --------        HDS  =  ---------   x 100       
                  HDS                 HDS                         ISHIs   

Contoh : 

 Saham A dengan nominal lama Rp 1000.- melakukan stock split sehingga 

nominalnya berubah menjadi Rp 500.- . Harga saham pada waktu dilakukan stock 

split adalah Rp 1975.- . Harga dasar sebelumnya adalah Rp 1225.- ,sehingga  ISHI 

adalah : 

    1.975   
ISHI  =  ----------  x  100  =  161,224 
       1.225            

Harga teoritis adalah  1.975 / 2  =  987,5 

Jadi harga baru (HDB) adalah :          
        

987,5               
HDB  =  ------------  x 100  =   612,5 
     161,224 

Contoh : 

 Saham XYZ mengeluarkan right issue dengan rasio 7 : 1 (setiap 7 saham lama 

memiliki hak untuk membeli 1 saham baru) dan harga pelaksanaan adalah         

Rp 1000.- , harga penutupan pada saat cum Rp 1975. Dengan nilai ISHI  

Rp 127,059 

      ( 7 x 1.975) + (1 x 1.100 )   
Harga teoritis  =  ---------------------------------  =  1.865,63 

                 ( 7 + 1 ) 

     1.865,63    
Jadi harga dasar baru (HDB) adalah  =  -------------  x  100  =  1.468,32 
                    127,059 
 
Perubahan Harga Saham 

Setiap kegiatan dipasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham. Dalam 

kegiatan pasar modal para pialang menyadari akan harga saham yang berubah-

ubah. Tetapi perubahan harga saham bergerak membentuk suatu pola yang dapat 

diidentifikasi dan cenderung berulang kembali. Misalnya batas pembelian 

minimal 100 lembar saham dengan harga Rp 3050.- dengan batas harga Rp 3000.- 
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,maka broker mencatat pesanan dan membeli saham pada perusahaan efek yang 

menjual saham lalu mencatat di bukunya. Apabila saham naik  jadi Rp 4200.- dan 

investor menunggu, maka investor melewatkan peluang keuntungan sebesar  

Rp 4200.-     Rp 3050.- = Rp 1150.- persaham yang sebenarnya bisa didapatkan 

apabila investor melakukan penjualan sahamnya. 

Analisis fundamental adalah suatu metode peramalan pergerakan 

instrumen finansial diwaktu mendatang berdasarkan pada perekonomian, politik, 

lingkungan yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen 

finansial. Analisis fundamental mengidentifikasi apabila penawaran meningkat 

maka permintaan tetap dan harga pasar akan meningkat. Salah satu kesulitan 

analisis fundamental adalah mengukur secara akurat hubungan antara variabel-

variabel yang menyebabkan para analisi harus membuat perkiraan berdasarkan 

pengalamannya. 

Analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga 

saham dan meramalkan kecenderungan pasar dimasa mendatang dengan cara 

mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan dan indeks harga saham 

gabungan. Analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang terjadi dipasar. 

Para analisis teknikal tidak melihat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

pasar, tetapi lebih berkonsentrasi pada intrumen pasar modal. 

Menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002:2) analisis tenikal 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 minggu, bulan, dan tahun. 

3. Prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan analisis 
teknikal lebih memperhatikan  pada kejadian sebenarnya di 
pasar modal. 

4. Analisis teknikal dapat mengunakan data akurat. 
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Kerugian 
 
1. Analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah tetap, 

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

kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. 
3. Untuk keberhasilan analisis teknikal maka informasi yang dipakai 

harus akurat dan tepat waktu. 
 

Para analisis teknikal percaya bahwa semua pengetahuan, tanpa 

menggunakan jenisnya (ekonomi, politik, dan psikologi) sudah tergambar dalam 

harga-harga pasar. Para analisis teknikal akan mempelajari tentang laporan 

keuangan perusahaan, laporan rugi/laba, laporan dividen, perkembangan industri, 

dan data lainnya yang dapat menentukan nilai suatu saham atau instrumen pasar 

modal. Harga pasar saham bergerak dalam cara yang sama. Harga saham bergerak 

ke satu arah yaitu naik atau turun yang menciptakan suatu pola dan terjadi sampai 

harga bergerak lambat dan memberikan tanda, sebelum akhirnya harga tersebut 

membalik kearah yang berlawanan. Pada titik pembalik tersebut menunjukan 

bahwa suatu pola baru akan terjadi. 

Grafik harga saham di pasar modal dari waktu ke waktu menunjukan suatu 

pola tertentu yang dapat ditelusuri. Pola-pola tersebut mempunyai arti yang dapat 

dibaca untuk mempelajari pergerakan harga di waktu mendatang, meskipun tidak 

mutlak tetapi tingkat ketepatan sangat tinggi. Para analisis teknikal mempelajari 

untuk menentukan bagaimana pelaku pasar saham akan bereaksi dalam keadaan 

tertentu, Sehingga mereka akan mengetahui akan pergerakan harga-harga saham. 

Cara terbaik mengunakan analisis tergantung pada pendekatan terhadap pasar 

saham. Setiap orang melakukan investasi secara berbeda, keadaan yang berbeda, 

dan jumlah modal yang berbeda, sehingga para analisis melakukan perdagangan 

saham sesuai dengan keadaan investasi para investor yang menanamkan 

modalnya. 
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