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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Laporan keuangan 

 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, 2009). 

 Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan perhitungan 

Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, dimana Neraca menunjukkan/ 

menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) Rugi Laba memperlihatkan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama 

periode tertentu, dan Laporan Perubahan Modal menunjukkan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. 

Tetapi dalam prakteknya sering diikut-sertakan kelompok lain yang sifatnya 

membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan 

modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan 

sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar 
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lainnya (Munawir,2005:5). Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 

dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu 

(Harahap,2004:105). 

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

  Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No.1,2009:5 Paragraf 07). Tujuan 

laporan keuangan yang mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan umum, tujuan 

khusus, dan tujuan kualitatif yaitu (Belkaoui,2006) : 

1. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar  

dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, 

hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber 

daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat : 

 Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. 

 Menunjukkan pendanaan dan investasinya. 

 Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya. 

 Menunjukkan berbagai hal dasar sumber daya pertumbuhannya. 
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b) Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan 

untuk memperoleh laba agar dapat : 

 Menunjukkan tingkat pengembalian dividen harapan bagi investor. 

 Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar 

kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-

karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk 

perluasan usaha. 

 Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kepada 

manajemen. 

 Menyajikan profitabilitas jangka panjang. 

c) Untuk memberikan rasio keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. 

d) Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e) Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan 

penggunaan laporan. 

3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah : 

a) Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu 

pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

b) Dapat dipahami, selain harus jelas mengenai informasi yang dipilih, juga 

harus dipahami pemakai. 
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c) Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-

ukuran independen. 

d) Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan 

bukan kebutuhan khusus. 

e) Dapat diperbandingkan, perbedaan-perbedaan yang ada seharusnya tidak 

mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 

f) Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi tujuan kualitatif harus 

dipenuhi. 

2.1.2 Pemakai Laporan Keuangan 

 Para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Pemakai laporan 

keuangan yang dimaksud diantaranya meliputi (Darminto dan Julianty,2002:3) : 

a) Investor 

Para investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor membutuhkan 

informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan 

atau menjual investasi tersebut serta tertarik pada informasi yang 

memungkinkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. 

 

 

 



15 
 

 
 

b) Kreditor  

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

c) Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan 

kreditor. 

d) Shareholders (Pemegang Saham) 

 Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh dan 

penambahan modal untuk rencana bisnis selanjutnya. 

e) Pelanggan  

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan. 

f) Pemerintah  

 Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas 

perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional. 
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g) Karyawan 

 Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profabilitas 

perusahaan. 

h) Masyarakat 

 Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terahir kemakmuran 

perusahaan serta serangkaian aktivitasnya. 

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 

ini (PSAK No. 1 tahun 2012) : 

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang 

menunjukkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu. Dalam neraca, aktiva lancar disajikan terpisah dari aktiva 

tidak lancar, dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar 

kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancar 

disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan 

menurut tanggal jatuh temponya. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Laporan laba rugi komprehensif merupakan ringkasan aktivitas usaha  

perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau 

kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. Laporan 

laba rugi mencerminkan aktivitas operasional perusahaan dan aktivitas 
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lainya. Laporan ini menyediakan rincian pendapatan, beban, untung dan 

rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.  

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang secara 

sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas perusahaan 

akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode 

akuntansi tertentu. Laporan perubahan ekuitas bermanfaat untuk 

mengidentifikasi alasan perubahan klaim pemegang ekuitas atas aktiva 

perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat memberikan informasi 

tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

selama satu periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan secara 

sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu 

periode tertentu berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan 

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas 

dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan 

penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan 

akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting 
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lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan 

atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga 

mengungkapkan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  

6. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komparatif  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2012), 

laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.  

 Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan bisa memberikan 

informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan  suatu perusahaan 

apabila laporan keuangan dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis. Dalam 

menganalisis laporan keuangan perusahaan, alat analisis yang digunakan adalah 

analisis rasio keuangan. 
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2.1.4 Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio (ratio analysis) digunakan untuk membandingkan risk dan 

return perusahaan yang berbeda sehingga dapat membantu investor dan kreditor 

selaku stakeholders utama membuat keputusan investasi dan pemberian kredit 

secara tepat. Keputusan tersebut memerlukan evaluasi perubahan kinerja selama 

jangka waktu yang diperbandingkan (Sastradipraja,2010). 

 Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk 

melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka 

pendek dan menengah umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan 

jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang 

memadai. Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana 

yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan. 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi yang menjelaskan 

berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan 

membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian 

menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan (Fahmi,2011). 

 Kegunaan analisis rasio bagi perusahaan tidak hanya merupakan suatu 

internal control juga suatu pengertian dan pemahaman lebih baik tentang kinerja 

keuangan perusahaan. Sedangkan tujuan dari analisis adalah menentukan efisiensi 
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dan kinerja manajemen perusahaan yang tercermin pada catatan dan laporan 

keuangannya. 

2.1.5 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Rasio-rasio ini dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 

2. Rasio leverage atau leverage ratio 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibayar dengan hutang. 

3. Rasio aktivitas atau activity ratio 

Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber dananya. 

4. Rasio keuntungan atau profitability ratio 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. 

5. Rasio penilaian atau valuation ratio 

Rasio-rasio untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan 

nilai pasar agar melebihi modalnya (Sutrisno,2009) . 

Rasio yang digunakan dalam penelitian termasuk ke dalam rasio 

keuntungan atau profitability ratio. Rasio kruntungan yang digunakan yaitu 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS). 
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2.1.6 Return On Asset (ROA)   

 Return On Asset (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu 

(M.Hanafi,2008:42). Return On Asset (ROA) adalah rasio laba bersih terhadap 

total aset mengukur pengembalian atas total aset (Brigham dan Houston, 

2010:148). 

 Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh 

keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio Return On Asset 

(ROA) adalah sebagai berikut (Kasmir,2012:202) : 

  Return On Asset (ROA) =  
ὉὥὶὲὭὲὫ  ὥὪὸὩὶ  ὸὥὼ

Ὕέὸὥὰ  ὥίίὩὸί
 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Return On Asset 

(ROA) merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset 

perusahaan. Dengan kata lain, jika suatu perusahaan mempunyai Return On Asset 

(ROA) yang tinggi maka perusahaan berpeluang besar dalam meningkatkan 

pertumbuhan modal sendiri, tetapi jika total aset yang digunakan perusahaan tidak 

memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan 

menghambat pertumbuhan modal sendiri. 
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 Keunggulan Return On Asset (ROA), sebagai berikut : 

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. 

2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis Return On Asset 

(ROA) juga berguna untuk kepentingan perencanaan. 

3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka 

dengan analisis Return On Asset (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan 

modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan (Munawir,2001:91-92). 

Kelemahan yang terdapat pada Return On Asset (ROA) yaitu : 

1. Return On Asset (ROA) sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh 

metode depresiasi aset tetap. 

2. Return On Asset (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama 

dalam kondisi inflasi. Return On Asset (ROA) akan cenderung tinggi 

akibat dan penyesuaian (kenaikan) haraga jual, sedangkan beberapa 

komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi (Munawir,2001:94). 

Return On Asset (ROA) dapat dipecah menjadi dua komponen yaitu : 

1. Profit margin 

Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai 

tingkat efisiensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan 

menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 
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2. Perputaran total aktiva (assets) 

Perputaran total aktiva (assets) mencerminkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa 

diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan 

tingkat penjualan yang tertentu. Rasio ini mengukur aktivitas penggunaan 

aktiva (assets) perusahaan (M. Hanafi dan Abdul Halim,2009:161). 

2.1.7 Return On Equity (ROE) 

Profitabilitas modal sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha atau 

Return On Equity (ROE) adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia 

bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut dilain pihak. Dengan kata lain profitabilitas modal 

sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di 

dalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto,2002:44). 

Return On Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau 

penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan 

(Syamsudin, 2007:64).  

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham 

(Tandelilin,2010:378). Return On Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur 
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laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, yang memiliki rumus sebagai 

berikut (Kasmir,2012:204) :   

ReturnOn Equity (ROE) =  
ὉὥὶὲὭὲὫ  ὥὪὸὩὶ  ὸὥὼ

Ὕέὸὥὰ  ὩήόὭὸώ
 

 Dapat disimpulkan  bahwa rasio pengembalian ekuitas (return on equity ) 

adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan suatu pengukuran dari perusahaan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan. Dengan kata lain, jika kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (shareholder’s 

equity) yang dimiliki semakin tinggi maka suatu perusahaan memiliki peluang 

untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. 

 Return saham sangat ditentukan sekali oleh faktor-faktor non fundamental 

dan fundamental perusahaan. Faktor fundamental tersebut salah satunya adalah 

Return On Equity (ROE). Return On Equity (ROE) mengukur pengembalian nilai 

buku kepada pemilik perusahaan yang merupakan perbandingan laba bersih 

terhadap ekuitas saham dimana rasio ini menggunakan seluruh asetnya didalam 

menghasilkan keuntungan (Taufik,2007:5). 

2.1.8 Earning Per Share (EPS) 

 Earning Per Share (EPS) menunjukkan berapa besar kemampuan per 

lembar saham menghasilkan laba (Harahap,2002:304). Earning Per Share (EPS) 

“is net income available to common divided by the number of shares of common 

stock outstanding” (Brigham and Houston,2001:26). 
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 Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

lembar saham (Tjiptono dan Hendry,2001:139). Dengan demikian Earning Per 

Share (EPS) merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh para pemegang 

saham dari setiap lembar saham biasa yang beredar dalam periode tertentu. 

 Untuk mengukur besarnya Earning Per Share (EPS) dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut (Eduardus Tandelilin,2010:373) : 

  EPS =
ὒὥὦὥ  ὄὩὶίὭ Ὤ  

ὐόάὰὥ Ὤ  ίὥὬὥά  ώὥὲὫ  ὦὩὶὩὨὥὶ
 

2.2 Saham  

2.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak 

diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang 

menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya (Irham, 2012:81). Saham (stock) merupakan tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut (Darmadji dan Fakhrudin, 2012:5). 

Saham adalah Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham 
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menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan tersebut (Sunariyah, 2007: 126). 

   Jenis-jenis saham dibagi menjadi : 

1. Ditinjau dari cara peralihan hak, saham dibedakan menjadi: 

a. Saham atas unjuk (bearer stock) 

Diatas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan 

pemilik saham atas unjuk, seorang pemilik mudah untuk mengalihkan atau 

memindahkannya kepada orang lain, karena sifatnya mirip dengan uang. 

Siapa saja yang memegang saham ini, dialah yang dianggap sebagai 

pemilik dan berhak untuk mengalihkannya, berhak atas pembagian 

dividen, dan berhak untuk ikut hadir dalam mengeluarkan suara dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

b. Saham atas nama (registered stock) 

Diatas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihannya 

harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen peralihan 

dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang 

khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika sertifikat ini hilang, 

pemilik dapat meminta penggantian karena namanya ada di dalam buku 

perusahaan. 

2. Ditinjau dari segi manfaatnya, saham dibedakan menjadi: 

a. Saham biasa (common stock) 

   Saham biasa merupakan dana dasar, sumber keuangan utama dan syarat 

utama pada perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). 
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Saham biasa bersifat perpetual, yaitu tidak memiliki tanggal jatuh tempo 

karena saham ada selama perusahaan tetap berdiri. Pemilik memiliki klaim 

yang paling akhir terhadap pendapatan dan juga harta kekayaan 

perusahaan pada saat likuidasi. Dividen dibayarkan berdasarkan 

kebijaksanaan rapat dan dewan direksi. 

b. Saham Preferen (Preffered Stock) 

 Saham Preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan 

tetap (seperti bunga dan obligasi), tetapi juga bisa menghasilkan hasil yang 

dikehendaki investor.  

2.2.2 Harga Saham 

Harga saham perusahaan go public selalu berfluktuasi naik dan turun, dan 

hal inilah yang menjadi daya tarik para investor melakukan investasi, karena 

disamping dividen yang diperoleh, juga dimungkinkan untuk memperoleh capital 

gain dari fluktuasi tersebut. Banyak investor yang bingung dan panik, karena 

fluktuasi harga saham dalam hitungan hari atau jam dapat turun drastis, walaupun 

secara fundamental kinerja perusahaan dinyatakan cukup atau baik (Simatupang, 

Mangasa, 2010:71). 

Harga saham didefinisikan sebagai nilai pasar (market value) yang 

merupakan harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto, Hartono, 2009:46). “Upaya untuk 

merumuskan bagaimana menentukan harga saham yang seharusnya, telah 
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dilakukan oleh setiap analis keuangan dengan tujuan untuk bisa memperoleh 

tingkat keuntungan yang menarik. Meskipun demikian, dari hipotesa pasar modal 

yang efisien sangatlah sulit bagi pemodal untuk terus menerus bisa 

“mengalahkan” pasar dan memperoleh tingkat keuntungan di atas normal” 

(Husnan, Suad, 2002:285). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memperoleh 

keuntungan di atas normal atas saham yang diperjualbelikan maka akan lebih 

tinggi pula resiko yang ditanggung. Oleh karena itu para investor harus dapat 

melakukan penilaian saham. Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis 

nilai, yaitu (Tandelilin, Eduardus, 2010:301) : 

1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan 

perusahaan penerbit saham (emiten). 

2. Nilai pasar, yaitu nilai saham di pasar yang dapat dinilai pada harga 

saham di bursa efek. 

3. Nilai intrinsik (teoritis) saham yaitu nilai saham yang sebenarnya 

atau seharusnya terjadi. Meskipun semuanya dinyatakan dalam per 

lembar saham namun ketiga jenis nilai tersebut ditambah nilai 

nominal umumnya adalah tidak sama besarnya.  

Dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai 

sebenarnya atas saham yang diperjualbelikan adalah analisis fundamental dan 

analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai 

intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan (Jogiyanto, 

Hartono, 2009:89). Sedangkan analisis teknikal adalah teknik untuk 
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memprediksi arah pergerakan saham dan indikator pasar saham lainnya 

berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume 

(Tandelilin, Eduardus, 2010:392). 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham  adalah 

proyeksi laba per saham, saat diperoleh laba, tingkat resiko dari proyeksi laba, 

proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta kebijakan pembagian dividen. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham adalah kendala eksternal 

seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham diuraikan sebagai berikut 

(Weston, J. Fred & Eugene F. Brigham, 2005) : 

1. Tingkat suku bunga 

Tingkat suku bunga dapat dipengaruhi harga saham dengan cara: 

a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dan obligasi. 

Apabila suku bunga naik maka investor akan mendapatkan hasil yang 

lebih besar dari obligasi, sehingga mereka akan segera menjual saham 

mereka untuk ditukarkan dengan obligasi. Penukaran yang demikian 

akan menurunkan harga saham begitu pula sebaliknya. 

b. Mempengaruhi harga saham, hal ini karena bunga merupakan biaya bagi 

perusahaan, maka semakin tinggi bunga semakin rendah laba 

perusahaan. Selain dari itu suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi 

maka akan mempengaruhi laba perusahaan. 
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2. Jumlah kas dividen yang dibagikan 

Kebijakan pembagian dividen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian 

dibagikan dalam bentuk dividen dan sebagian lagi disisihkan sebagai 

laba ditahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka 

peningkatan pembagian dividen merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas 

dividen yang besar adalah yang diinginkan investor sehingga harga 

saham meningkat. 

3. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan 

Jumlah laba ini diperoleh dari laporan keuangan, umumnya investor 

melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai profit yang 

cukup baik karena cenderung menunjukkan prospek yang cerah sehingga 

investor tertarik untuk berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi 

harga saham perusahaan. 

4. Tingkat resiko dan tingkat pengembalian 

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

meningkat maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya 

semakin tinggi resiko semakin tinggi tingkat pengembalian (high risk 

high return) yang diharapkan investor. 

Selain daripada pernyataan tersebut diatas Husnan, Suad (2002:317) 

menyatakan bahwa: 
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“…kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka 

harga saham akan meningkat. Dengan kata lain profitabilitas akan 

mempengaruhi harga saham.” 

2.2.4 Return Saham 

 Return Saham yaitu pengembalian dari suatu investasi dalam suatu periode 

tertentu. Pengembalian terdiri merupakan Capital Gain (loss) yang merupakan 

selisih untung (rugi) dari harga saham sekarang dengan harga saham periode yang 

lalu (M Syamsul, 2006:291). Besarnya actual return dapat dihitung dengan  

rumus :  

Ri, t = 
Pt  (Pt 1)

(Pt 1)
 

 
(Mohamad Samsul,2006:293) 

 Dimana : 

 Ri, t  = Return saham i untuk periode t 

 Pt  = Price, harga penutupan saham I pada periode t (akhir) 

 (Pt – 1) = Price, harga untuk waktu sebelumnya (awal) 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan 

surat berharga. Para pelaku yaitu individu-individu atau badan usaha yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat 

berharga yang ditawarkan oleh emiten. Investasi dalam saham dapat 

memungkinkan perolehan yang besar tetapi tidak tertutup dari risiko yang tinggi. 
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Salah satu langkah yang yang perlu dilakukan dalam menentukan 

keputusan investasi adalah dengan melakukan analisis fundamental. Analisis 

fundamental berupaya mengidentifikasi prospek perusahaan untuk bisa 

memperkirakan return saham di masa yang akan datang, dengan menggunakan 

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya (Husnan, 2005:237). 

Untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaan diperlukan analisis 

laporan keuangan. Untuk menganalisis salah satunya dapat menggunakan rasio 

keuangan. Terdapat beberapa rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, 

rasio aktifitas dan rasio profitabilitas (Riyanto, 2008:331). 

Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses atau tidaknya 

manajemen dalam mengelola perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan 

maka digunakan rasio profitabilitas (Syamsuddin, 2009:90). Terdapat beberapa 

rasio yang termasuk ke dalam penggolongan rasio profitabilitas. Dalam penelitian 

ini, rasio yang digunakan adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Earning Per Share (EPS). 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktifitas 

investasi (Mardiyanto,2009:196). Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bagi para pemegang saham. Earning Per Share (EPS) adalah kemampuan 

perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada pemegang 

sahamnya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan 
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pendapatan kepada pemegang sahamnya, mencerminkan semakin besar 

keberhasilan usaha yang dilakukannya (Kasmir, 2010:116). 

 Return On Asset (ROA) merupakan salah satu bentuk profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Munawir, 2004 : 91). Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktifitas investasi 

(Mardiyanto,2009:196). 

Penelitian Rowland Bismark Fernando Pasaribu (Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Vol 2, No. 2 Juli 2008 (101-113) ISSN: 1978 – 3116) yang berjudul 

“Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Harga Saham Perusahaan Go Public di  

Bursa Efek Indonesia (BEI)”, penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan 

manufaktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan dan 

parsial, pertumbuhan, profitabilitas, posisi leverage, likuiditas, dan efisiensi 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham di delapan industri. 

Return On Equity (ROE) mengindikasikan tingkat tingkat pengembalian 

(return) saham yang berhasil didapat oleh manajemen sebagai hasil penggunaan 

modal (capital) yang telah disediakan oleh pemilik sesudah melakukan 

pembayaran kepada pemberi modal yang lain. Semakin tinggi rasio ini berarti 

perkiraan kinerja emiten di masa yang akan datang akan semakin baik, sehingga 

diharapkan tingkat pengembalian (return) saham akan tinggi (Really & Brown, 

2003 : 334). 



34 
 

 
 

 Penelitian (Purnama, 2014) menganalisis pengaruh Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA) terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang menunjukkan Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan Economic Value Added (EVA) 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (Survey Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). 

 Earning Per Share (EPS) adalah kemampuan perusahaan untuk 

mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada pemegang sahamnya. 

Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan 

kepada pemegang sahamnya, mencerminkan semakin besar keberhasilan usaha 

yang dilakukannya (Kasmir, 2010:116). 

Penelitian (Yohanes, 2013) menganalisis pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Return On 

Equity (ROE) terhadap return saham pada perusahaan real estate dan property 

yang menunjukkan bahwa secara parsial Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap return saham (Survey Pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat digambarkan dalam bentuk 

paradigma konseptual penelitian di bawah ini : 
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Gambar 2.1 

Bagan Paradigma Konseptual Penelitian 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan hasil riset penelitian terdahulu 

Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Isya Purnama 

(2014) 

Pengaruh 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity (ROE) 

dan Economic 

Value Added 

(EVA) terhadap 

return saham 

(Perusahaan 

Manufaktur 

2008 -2012) 

X1 : Return On 

Asset (ROA) 

X2 : Return On 

Equity (ROE) 

X3 : Economic 

Value Added 

(EVA) 

Y : Return 

saham 

X1, X2, X3 secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Y 

Feri Sanjaya 

Santoso 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity (ROE), 

dan Earning 

Per Share 

(EPS) terhadap 

return saham 

perusahaan 

(Sektor industri 

makanan dan 

X1 : Return On 

Asset (ROA) 

X2 : Return On 

Equity (ROE) 

X3 : Earning 

Per Share 

(EPS) 

Y : Return 

saham 

X1, X2, X3 secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Y 

Return On Asset (ROA) 

Return On Equity (ROE) Return Saham 

Earning Per Share (EPS) 
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minuman 2007 

– 2011)  

Rowland 

Bismark 

Fernando 

Pasaribu 

(2008) 

Pengaruh 

Variabel 

Fundamental 

terhadap Harga 

Saham 

(Perusahaan go 

public 2003 – 

2006) 

XI : Rasio 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

X2 : Rasio 

Profitabilitas 

X3 : Rasio 

Leverage 

X4 : Rasio 

Likuiditas 

X5 : Rasio Turn 

Over 

X6 : Price 

Earning Ratio 

X7 : Earning 

Per Share 

Y : Harga 

Saham 

Secara simultan dan 

parsial X1,  X2,  X3, 

X4, X5 berpengaruh 

signifikan terhadap Y 

Yohanes 

Jhony 

Kurniawan 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

Earning Per 

Share (EPS), 

Debt to Equity 

Ratio (DER), 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity (ROE) 

terhadap return 

saham 

(Perusahaan 

Real Estate dan 

Property 2008 – 

2012) 

X1 : Earning 

Per Share (EPS) 

X2 : Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

X3 : Return On 

Asset (ROA)  

X4 : Return On 

Equity (ROE) 

Y : Return 

Saham 

 

XI, X3, X4 secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Y 

X2 secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y 

Suryati 

(2007) 

Return On 

Equity (ROE), 

Return On 

Asset (ROA), 

dan Debt to 

Equity Ratio 

(DER) terhadap 

return saham 

perusahaan go 

public di BEI 

X1 : Return On 

Equity (ROE) 

X2 : Return On 

Asset (ROA) 

X3 : Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

Y : Return 

Saham 

 

X2 merupakan salah 

satu variabel yang 

berpengaruh positif 

terhadap Y 

X1 tidak berpengaruh 

positif terhadap Y 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan 

paradigma penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

1. H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham  

2. H2: Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham 

3. H3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham 

4. H4 : Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS) secara simultan berpengaruh terhadap return saham. 

 


