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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Analisa Laporan Keuangan 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan tujuan 

dari analisis laporan keuangan dan mengenai kegunaan rasio sebagai 

salah satu teknik yang digunakan dalam menganalisa laporan 

keuangan.  

 

2.1.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah diperoleh perusahaan bersangkutan. Data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih 

serta dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh suatu data yang 

akan mendukung keputusan yang akan diambil. Menurut Dwi Prastowo 

dan Rifka Juliaty (2002;52) , berdasarkan definisi dari Leopord 

A.Breinstein  analisis laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Analisis laporan keuangan adalah proses yang penuh 

pertimbangan dalam rangka membantu dan mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil oprasi perusahaan pada masa sekarang dan 

masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan  

prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja 

perusahaan pada masa mendatang”. 
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Analisis laporan keuangan mencakup perangkat kerja dan teknik 

yang memungkinkan para analis memeriksa laporan keuangan masa 

lalu dan saat ini, sehingga performa perusahaan dan posisi keuangan 

perusahaan dapat dievaluasi serta resiko dan potensi di masa depan 

dapat diestimasi seperti diungkapkan Jhon. D. Martin (2005;421):  

 “Financial analysis involves the assessment of the f irm’s 

past, present, anticipated future financial conditi on” .  

 

 Selain itu, untuk suatu hasil analisis yang memuaskan dan sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing pengguna (users), maka sebelum 

para analis melakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, 

terlebih dahulu mereka harus dapat memahami laporan keuangan yang 

disajikan. 

 

2.1.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk melihat 

hubungan dari berbagai pos-pos didalam suatu laporan keuangan yang 

merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan 

dan hasil operasi suatu perusahaan sesuai dengan kebutuhan para 

pemakai laporan keuangan.  

 Menurut SAK (2002;2) , “para pemakai laporan keuangan sangat 

bervariasi dan mereka juga membutuhkan informasi yang berbeda-beda 

pula yang terdiri dari : (a) Investor (b) Karyawan (c) Pemberi Pinjaman 

(d) Pemasok dan (e) Pelanggan (f) pemerintah (g) Masyarakat”.  

 Dengan demikian, untuk para analis yang mempunyai 

kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu 

untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut 

dapat dilakukan melalui suatu analisi laporan keuangan atas informasi-

informasi yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara seperti 



14  

laporan arus kas/laporan arus dana dan laporan perubahan ekuitas 

pemilik/pemegang saham.  

 

2.1.3 Rasio sebagai alat analisis 

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis keuangan suatu 

perusahaan, seorang analis memerlukan adanya ukuran tertentu. 

Ukuran yang sering digunakan adalah rasio (Riyanto, 1992;253) .  

“Rasio merupakan teknik analisis yang menggambarkan suatu 

hubungan antara suatu pos tertentu dengan pos yang lain didalam 

laporan keuangan, sehingga rasio tersebut dapat menjelaskan atau 

memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan, terutama bila rasio tersebut dibandingkan 

dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standard”.  

Analisis rasio seperti halnya teknik analisis yang lain, merupakan 

teknik analisis yang bersifat future oriented. Oleh karena itu, seorang 

analis harus mampu untuk menyesuaikan semua faktor-faktor yang 

berpengaruh pada setiap periode berjalan serta semua faktor-faktor 

dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi 

keuangan dan hasil perusahaan selain itu, kegunaan yang akan dicapai 

dari suatu rasio tergantung pada seorang analis dalam 

menginterpretasikan rasio-rasio tersebut .  

Menurut Riyanto (2001;253)  dalam bukunya “Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan”, terdapat dua macam standard pembanding 

yang digunakan sebagai alat pengukur rasio, yaitu: 

1. Membandingkan rasio sekarang  (Present Rasio) dengan rasio-

rasio dari waktu yang lalu (historical Rasio)atau dengan rasio-

rasio yang diperkirakan oleh masa-masa yang akan datang dari 

perusahaan yang sama. Dengan cara perbandingan tersebut 

akan dapat diketahui perubahan-perubahan dari rasio-rasio 

tersebut dari tahun ke tahun 
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2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan lain yang 

sejenis atau industri (industry ratio/Average Ratio/Standard Ratio) 

untuk waktu yang . Dengan membandingkan rasio perusahaan 

dengan rasio industri akan dapat diketahui apakah perusahaan 

yang bersangkutan dalam aspek finansial tertentu berada diatas 

rata-rata industri atau berada pada rata-rata industri, atau pula 

berada dibawah rata-rata industri.  

 

Pada dasarnya macam/jumlah angka-angka rasio itu tetap 

banyak sekali, karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan analis. 

Tetapi angka-angka rasio tersebut sebenarnya dapat digolongkan 

menjadi dua golongan atau dua kelompok, yaitu pertama berdasarkan 

sumber data keuangan yang merupakan umum atau elemen dari angka 

rasio tersebut dan kedua berdasarkan dari tujuan para penganalisis.  

Menurut Munawir (2000;68) berdasarkan sumber data dari 

angka rasio tersebut dapat dibedakan menjadi: 

1. Rasio-rasio neraca ( Balance sheet ratio ), yang tergolong dalam 

kategori ini adalah semua rasio yang keseluruhan datanya 

diambil atau bersumber dari neraca.  

2. Rasio-rasio laporan laba rugi ( Income statement ratio ), yang 

tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang 

keseluruhan datanya diambilatau bersumber dari neraca dan 

data lainnya yang bersumber dari laporan laba rugi.  

3. Rasio-rasio antar laporan ( interstatement ratio), yang tergolong 

dalam kategori ini adalah semua rasio yang keseluruhan datanya 

diambil atau bersumber dari neraca dan data lainnya yang 

bersumber dari laporan laba rugi. 
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Sedangkan berdasarkan pada tujuan dari pengenalisis, menurut 

Charles H.  Gibson (2001;162)  angka-angka rasio tersebut dapat 

dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur likuiditas perusahaan, 

misalnya account receivable turnover, inventory turnover, acid 

test, cash ratio, current ratio, working capital dan lain sebagainya.  

2. Rasio leverage, yaitu : rasio yang mengukur perbandingan antara 

dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana 

yang berasal dari kreditor perusahaan untuk menjalankan 

aktivitas suatu perusahaan, misalnya fixed charge coverage, debt 

ratio, debt/equity, debt to tangible net worth, time interest earned.  

3. Rasio profitabilitas, yaitu : rasio yang menunjukan hasil akhir 

bersih dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan, selain itu 

rasio ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas 

manajemen perusahaan, misalnya profit margin, return on 

common equity dan lain sebagainya.  

4. Analisa investor, yaitu : merupakan bagian dari rasio profitabiitas 

yang biasa digunakan oleh para investor untuk mengukur 

seberapa besar laba yang akan diperoleh di masa yang akan 

datang   dari seluruh investasi yang ditanamkan, misalnya 

earning per share, percentage of earning retained, devidend 

payout, devidend yield, book value per share, dan lain 

sebagainya.  

5. Rasio arus kas, yaitu : rasio yang berhubungan dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas untuk berbagai aktivitas 

keuangan, investasi maupun operasi, misalnya operating 

cashflow current maturities of long term debt, operating cash flow 

total debt, operating ash flow per share, operating cash flow/cash 

devidend.  
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2.2 Earning per share 

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat menganai pengertian 

dari earning per share serta bagaimana pengaruhnya sebagai 

salah satu bentuk rasio yang digunakan oleh investor dalam 

melakukan investasi.  

 

2. 2. 1 Pengertian Earning per share 

Salah satu analisis yang biasa digunakan oleh para investor 

untuk melakukan penilaian terhadap suatu saham adalah analisis 

earning per share. Menurut Charles H. Gibson (2001:328) , 

earning per share adalah: 

 ……. . Is the amount of income earned on a share of  

common stock during on accounting period. it is app lies 

only for common stock.   

Sedangkan menurut Clyde P. Stickney (2004:211)  : 

“Earning per sahre equals net income attribuTabel t o 

common stock divided by the average number of commo n 

share outstanding during the period”.  

 Dengan demikian, istilah earning per share mengacu pada laba 

bersih yang diperoleh dari setiap lembar saham yang beredar selama 

periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:  

dingOutsStock

CommonofShareofNumberAverage

IncomeNet
shareperEarning

tan

=  
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2.2.2 Earning Per  Share  sebagai Indikator bagi Keputusan 

Investasi 

 Dengan menggunakan laporan keuangan investor dapat 

menghitung berapa besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai 

perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan, yang tercermin dalam 

komponen earning per share.  

 Menurut Jones Charles Parker (2004:404) , dalam beberapa 

studi investor sering kali memusatkan perhatian pada laba per lembar 

saham (EPS) dalam melakukan analisis. Untuk keperluan analisis, kita 

perlu memperhatikan EPS di masa yang akan datang, bukan EPS yang 

telah diperoleh. Hal tersebut disebabkan karena harga saham hari ini 

merupakan present value dari penghasilan yang akan diterima para 

pemodal di masa yang akan datang.  

 Dalam menentukan saham perusahaan mana yang dapat 

menguntungkan bagi investor, estimasi EPS tersebut merupakan salah 

satu komponen yang digunakan untuk memperoleh nilai instrinsik 

saham. Nilai instrinsik tersebut kemudian dibandingkan dengan harga 

pesannya saat itu, apakah undervalued atau overvalued.  

 

2.2.3. Pengaruh Earning per Share terhadap Harga Saham 

 seperti yang telah disebutkan sebelumnya earning per share 

merupakan laba yang  peroleh investor dari setiap aham yang 

dimilikinya. Oleh karena itu investor saham mempunyai kepentingan 

terhadap informasi tentang earning per share dalam melakukan 

penentuan harga saham. 

 Investor yang juga merupakan pemilik perusahaan, memiliki 

perhatian utama terhadap tingkat pengembalian investasi (investmen 

return). Dalam konteks ini kita membicarakan beberapa return yang 

akan diterima melalui usaha dari manajemen dengan dana yang 

diinvestasikan oleh pemilik (investor).  
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 Dalam buku Modern Theory and Investment analysis oleh Edwin 

J. Elton, Martin J. Gruber (2003:476), menyatakan bahwa: 

 “………if price reflect the consensus estimate, then t he 

investor should be able to earn large excess return s by acting on 

either the difference between consensus estimate an d realizations 

or changes in the consensus estimate.” 

2.3 Deposito berjangka  

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai pengertian dari 

deposito berjangka serta bagaimana pengaruhnya sebagai salah satu 

faktor yang diperhatikan dalam melakukan investasi karena merupakan 

risk free rate. 

 

2.3.1 Pengertian Deposito Berjangka 

Deposito berjangka merupakan salah satu produk perbankan 

dalam menghimpun dana dari masyarakat.Dimana dana yang berhasil 

di himpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian pinjaman,untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Pengertian deposito berjangka itu sendiri,menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2002:13.14) , yakni : 

 Deposito berjangka adalah simpanan pihak lain pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 

perjanjian antara penyimpan bank yang bersangkutan. 

Dan menurut Kasmir (2001:81)  ,Mendefinisikan sebagai berikut : 

”Simpanan (deposito) berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang  

dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan 

sebelumnya dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka 

waktu (Jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat 

atau setiap hari”. 

 Dalam deposito berjangka,pihak pertama adalah yang menerima 

simpanan dalam hal ini bank.Dan pihak pertama disebut depositoris, 



20  

yaitu bank yang ikut serta dalam kegiatan deposito.Sedangkan pihak 

kedua disebut deposan,yaitu anggota masyarakat baik individu maupun 

berbentuk badan hukum yang menyimpan dananya dalam deposito 

berjangka. 

 Deposito berjangka diterbitkan atas nama deposan (nasabah). 

Penyimpanan dalam deposito berjangka ditetapkan oleh deposan 

sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 

6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan. Semakin lama jangka waktu yang 

diinginkan, semakin tinggi tingkat suku bunga deposito. Karena, 

semakin lama dana yang disimpan di bank,semakin besar pula peluang 

untuk mendapatkan keuntungan dan semakin mudah bagi bank dalam 

mengatur perputaran dana tersebut untuk kepentingan yang lebih 

produktif, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkannya, dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari 

yang diterima deposan. 

 Faktor kepercayaan deposan terhadap simpanan deposito 

berjangka adalah besar. Karena, dengan kepercayaan itulah deposan 

dapat merasa aman menyimpan uangnya di bank, dalam jangka waktu 

tertentu dan bank pun dapat mempergunakan dana dari deposito 

berjangka itu dengan sebaik-baiknya dengan seoptimal mungkin.  

Deposito berjangka disajikan di neraca bank sebesar jumlah 

nominal yang tercantum dalam perjanjian antara bank dengan 

pemegang deposito berjangka. 

Dalam pelaksanaannya, pada saat ini kepada bank-bank 

diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri janka waktu, tingkat 

suku bunga, nominal (setoran) minimum dan syarat-syarat lainnya 

dalam penarikan deposito (simpanan) berjangka tersebut. 
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2.3.2 Perhitungan Bunga deposito 

Bunga deposito dihitung mulai dari penyetoran dana sampai 

dengan hari pengambilan kembali atau yang disebut dengan 

jatuh tempo. Perhitungan tiap bulan sesuai dengan jumlah hari 

yang sebenarnya dari bulan yang berangkutan, dan jumlah hari 

bunga dalam 1 tahun dihitung sebanyak 365 hari. Dengan 

demikian, perhitungan besarnya bunga deposito yang diterima 

deposan berdasarkan Kasmir (2001:82)  adalah sebagai berikut 

:  

 
hari

BungaHarierestBungaSukuDepositoNormal

365

)(int ××
 

 

2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perkembangan Deposito 

Berjangka (Rp)  

Dalam pembuatan keputusan untuk melakukan investasi dalam  

bentuk deposito berjangka, deposan biasanya mempertimbangkan 

Jaminan yang ditawarkan oleh pihak bank,jangka waktu, kebijakan 

pemerintah, dan target laba, selain itu deposan juga turut 

mempertimbangkan suku bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat suku 

bunga deposito menurut Kasmir  dalam buku “Dasar-Dasar 

Perbankan”  (2003:134)  adalah: 

1. Kebutuhan dana. 

2. Persaingan 

3. Kebijaksanaan pemerintah 

4. Target laba yang diinginkan  

5. Jangka Waktu 

6. Kualitas Jaminanan 
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2.3.4 Tingkat Suku Bunga Deposito sebagi Indikator bagi 

Keputusan Investasi. 

Menurut I Putu Gede Arya Suta (2000:387)  “Menuju Pasar 

Modal Modern” (2000), biasanya jika dilihat secara makro dimana 

perbankan dan pasar modal memiliki tujuan yang sama yaitu, untuk 

menghimpun dana masyarakat yang untuk selanjutnya akan 

diinvestasika dalam dunia usaha, turut dipengaruhi oleh situasi ekonomi 

dan ekspektasi terhadap hasil dan risiko. Dimana jika dalam suatu 

ekonomi yang suku bunga perbankannya cendrung meningkat maka 

aliran dana ke pasar modal akan cendrung mengecil, demikian pula 

sebaliknya. 

Hal ini sesuai dengan tindakan para investor yang melakukan 

kehati-hatian dalam berinvestasi, dimana investor akan 

mempertimbangkan investasi, salah satunya tingkat suku bunga 

deposito. Hal ini disebabkan karena apabila investor menilai risikonya 

lebih besar dan return investasi pada saham lebih kecil daripada yang 

diperoleh dari tabungan, maka ia akan memilih untuk mengambil return 

yang lebih besar tersebut. Hal tersebut menyebabkan penurunan 

permintaan akan saham sehingga menyebabkan penurunan pada harga 

saham. 

 

2.3.4 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap  Harga 

Saham 

 Salah satu alasan mengapa seorang investor melakukan 

investasi dipasar modal adalah karena tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Dari sisi lain, debitur menyediakan imbalan tingkat suku 

bunga tertentu sebagai daya tarik kepada kreditur atau investor untuk 

melakukan investasi.  

Bagi Sugeng Mulyono (2000:114) , Berdasarkan analisanya 

maka dapat diuraikan bahwa bagi investor dan analis yang akan 
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melakukan investasi ataupun memprediksi harga saham, maka perlu 

menjadikan EPS dan tingkat bunga sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan. Sebab variasi harga saham ditentukan oleh perubahan 

kedua variable tersebut. Perhatian utama perlu diberikan pada variabel 

tingkat suku bunga, karena keterkaitannya mempunyai efek yang cukup 

kuat terhadap fluktuasi harga saham. Sedangkan menurut Majid Utami 

(2003:130) Secara empiris terbukti bahwa profitabilitas, suku bunga, 

inflasi, dan nilai tukar secara bersama-sama mempengaruhi harga 

saham badan usaha secara signifikan selama krisis ekonomi terjadi di 

Indonesia. Namun terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa 

secara parsial, tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan hargha saham, yakni penelitian yang dilakukan 

oleh Akhmad Sodikin (2004:8) . 

 

2.4 Saham 

 Berikut akan dijelaskan pengertian saham yang merupakan salah 

satu bantuk instrument pasar modal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harganya 

 

2.4.1 Pengertian Saham 

 Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik dari 

sebagaian perusahaan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul 

“investment: analysis and management”, Charles P.Jones  (2004:39) 

menyatakan bahwa yang dimaksud saham adalah sebagai berikut: 

 

“Common stock represent the ownership interest of 

corporation, or the equity of the stockholders,and we can use the 

term equity securities interchangeably.If a firm’s share are held by 
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only a few individuals,the firm is said to be “clos ely held.”Most 

companies choose to “go public”; that is, they sell  common stock 

to general public. This action is taken primarily t o enable the 

company to rise additional capital more easily”. 

 

Dengan demikian, kalau investor membeli saham, maka ia pun 

akan menjadi pemilik perusahaan dan memiliki andil pada asset 

perusahaan. Dengan memiliki saham, investor sebagai pemilik saham 

dapat juga memiliki keuntungn ekonomis berupa: 

• Deviden jika hanya perusahaan memiliki laba yang 

merupakan sumber dana bagi pembayaran deviden dan 

manajemen memilih membayar deviden dari pada 

menahan seluruh laba.   

• Capital gain (keuntungan modal), yaitu selisih harga jual 

dengan harga beli saham, jika pemilik menjual sahamnya 

dengan kurs yang lebih tinggi daripada kurs waktu 

membeli.  

 

 Surat kepemilikan saham suatu perusahaan  akan diberikan 

kepada mereka yang telah menyerahkan dana atau uang. Bagi 

perusahaan yang bersangkutan, uang yang telah diterima dari hasil 

penjualan sahamnya tetap tertanam didalam perusahaan dan 

digunakan selanjutnya sebagai modal. Sedangkan bagi pemegang 

saham itu sendiri, hal ini bukanlah penanaman yang permanen ataupun 

jangka panjang karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual 

sahamnya.  
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2.4.2 Harga Saham 

 Saham yang biasa nya diperdagangkan dilantai bursa 

menggunakan harga pasar (market Value), tetapi disamping itu 

mempunyai nilai-nilai lainnya. Dalam hal ini kita mengenal berbagai 

jenis saham, yaitu: 

1. Nilai pari/nilai nominal (par value atau face value) 

Nilai pari atau nilai nominal adalah nilai yang tercantum 

dalam sertifikat saham. Dengan demikian, nilai nominal yang 

sudah ditentukan pada waktu saham tersebut diterbit kan. 

Menurut Jogiyanto (2000:80):  

“Nilai nominal (par value) dari suatu saham merupakan 

nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. 

Kepentingan dari nilai nominal adalah untuk kaitannya dengan 

hukum”. 

Pada awalnya harga pari digunakan perusahaan dalam 

mendapatkan harga yang adil atas nilai perusahaan tersebut. 

Umumnya saham-saham mempunyai harga pari, tetapi ada juga 

saham yang diterbitkan tanpa harga pari dengan demikian saham 

tersebut dapat diperdagangkan pada harga yang tidak 

ditentukan.  

2. Nilai instrinsik/nilai riil (fair value atau reasonable value) 

Nilai instrinsik adalah harga saham yang ditetapkan untuk 

sebuah saham biasa, jika faktor-faktor utama dari nilai 

perusahaan dipertimbangkan. Menurut Jogiyanto (2000;89): 

“Nilai seharusnya dari suatu saham yang 

diperdagangkan”.Dengan demikian, niali instrinsik ini bersifat 

subjektif untuk setiap orang, sehingga nilai instrinsik saham 

sebuah perusahaan akan berbeda  untuk analisis yang berbeda.  
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3. Nilai pasar (market value) 

Nilai pasar adalah harga saham biasa yang terjadi di pasar 

modal. Menurut Ross& Westerfield (2002:44) , ”harga pasar 

selembar saham biasa adalah harga saham yang dibentuk oleh 

penjual dan pembeli, ketika mereka memperdagangkan saham. 

Dihubungkan dengan nilai instrinsik terdapat 2 kondisi nilai pasar 

saham: 

• Clearly undervalued, yaitu nilai instrinsik lebih besar dari 

padanilai pasar. Pada kondisi ini investor sebaiknya 

membeli saham ini, sebab besar kemungkinan di masa 

yang akan datang terjadi kenaikan harga, dengan 

demikian terbuka kesempatan uantuk memperoleh Capital 

gain.   

• Clearly overvalued, yaitu: nilai instrinsik lebih kecil dari 

pada nilai pasar. Pada kondisi ini investor sebaiknya 

menjual sahamnya, sebab besar kemungkinan dimasa 

yang akan datang akan terjadi penurunan harga”.  

 

2. 5 Pendekatan untuk menganalisa dan Memilih saham  

 Terdapat dua pendekatan dasar yang bisas digunakan dalam 

melakukan analisis dan memilih saham, yaitu analisis fundamental dan 

analisis teknikal.  

 

2.5.1 Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah salah satu jenis analisa yang 

dilakukan oleh investor dengan memperhatikan laporan keuangan dan 

faktor fundamental (seperti kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan laba, 

perkembangan tingkat bunga, dsb.) yang mungkin mempengaruhi harga 

saham (kondisi pasar). Para fundamentalis sangat mengandalkan 



27  

analisis jenis ini karena menurut mereka analisis ini bebas dari bias 

karena mempergunakan data-data yang valid.  

 Menurut Suad husnan (1998;349) , analisa faktor fundamental 

mencoba untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang dengan : 

1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang.  

2. Menerapkan hubungan-hubungan variable tersebut sehingga 

diperoleh taksiran harga saham.  

Model ini sering disebut sebagai share price forecasting model, dan 

sering dipergunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas.  

 Analisa fundamental dilakukan untuk memperoleh nilai intrinsik 

(instrinsik value) sekuritas. Nilai instrinsik ini selanjutnya akan 

dibandingkan dengan nilai pasar saat itu. Apabila ternyata nilai instrinsik 

sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, maka sekuritas 

tersebut dapat dikatakan undervalued dan investor dapat memutuskan 

untuk membelinya.  

 Ada berbagai pendekatan dalam menentukan nilai instrinsik 

suatu perusahaan. Salah satu cara perhitungan sederhana untuk 

mendapatkan nilai instrinsik  (P) yang bisa diterapkan pada analisis 

fundamental ini, yaitu: 

P = Estimated EPS xP/E ratio 

 

Dimana :  

� P                        = Nilai Instrinsik 

� Estimated EPS  = estimasi terhadap EPS 

� P/E ratio      = Price Earning Ratio  

 

 Dengan perhitungan diatas, berarti analisa harus memperkirakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Laba adalah selisih antara 
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penghasilan dari penjualan dengan biaya-biaya. Karena itu, kalau kita 

ingin mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan 

dan biaya.  

 Banyak faktor yang mempengaruhi penjualan dan biaya-biaya, 

tetapi pada dasarnya kita bisa membagi menjadi faktor yang bisa 

dikendalikan oleh perusahaan (seperti pemilihan jenis mesin, teknologi, 

karyawan, dsb) dan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh 

perusahaan (seperti suku bunga, pertumbuhan perekonomian, hargfa 

minyak dan sebagainya) 

 Untuk melakukan analisis fundamental, diperlukan beberapa 

analisis, yakni dimulai dengan analisis kondisi makro ekonomi atau 

kondisi pasar, diikuti dengan analisis industri dan akhirnya analisis 

kondisi spesifik perusahaan.  

 

2.5.2 Analisis Teknikal 

Menurut Willliam F. Sharpe (1997:411),  adalah: 

 “Analisis teknik adalah studi mengenai informasi internal pasar 

saham. Kata ‘teknis’ berimplikasi suatu studi pasar itu sendiri dan 

bukannya factor eksternal yang dicerminkan pasar….Semua factor yang 

relevan, apapun factor itu, dapat dikurangkan ke volume transaksi bursa 

saham dan tingkat harga saham; atau secara lebih umum, jumlah 

informasi statistic yang dihasilkan oleh pasar”.   

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang 

lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa: 

1. Harga saha mencerminkan informasi yang relevan 

2. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu 

yang lalu .  

3. Perubahan harga saham akan mengikuti pola tertentu dan 

pola tersebut akan berulang.    
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Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk  

menentukan kapan akan membeli (masuk kepasar) atau menjual saham 

(kluar dari pasar) dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis 

ataupun menggunakan analisis garfik.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


