
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 

13, definisi pasar modal adalah sebagai berikut : 

“Suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

Menurut Tandelilin (2001: 13), definisi pasar modal adalah sebagai berikut : 

“Pasar Modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas” 

Menurut Suad Husnan (2001), definisi pasar modal adalah sebagai berikut : 

“Secara formal, pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk 
berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 
diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik 
yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 
swasta”. 
 

Sedangkan menurut Munir Fuady (2001: 10), definisi pasar modal adalah 

sebagai berikut: 

“Pasar modal yaitu suatu tempat atau sistem bagaimana caranya 
dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana  untuk modal suatu perusahaan, 
dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang 
baru dikeluarkan”. 
 
Dalam menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai 

kelebihan dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana). Fungsi ini 

sebenarnya juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga 

perbankan. Hanya bedanya dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka 

panjang.  Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan  

oleh para borrowers  dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aktiva  riil yang diperlukan untuk investasi tersebut.  



2.1.2 Fungsi Pasar Modal 

Menurut Munir Fuady (1996: 11) pasar modal dapat memainkan peranan 

yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi disuatu negara. Karena suatu 

pasar modal dapat berfungsi sebagai : 

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyararakat untuk disalurkan 
ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. 

2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha 
dan pembangunan nasional. 

3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus 
menciptakan kesempatan kerja. 

4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. 
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam 

menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana 
“open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank 
Sentral. 

6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang 
reasonable. 

7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 

 

2.1.3 Instrumen Pasar Modal  

Menurut Sunariyah (2004) instrumen pasar modal sebagai berikut  

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

2. Saham Preferen (Preferren Stock) 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena dapat menghasilkan pendapatan 

tetap (seperti bunga obligasi). Ada dua keuntungan yang diperoleh 

pemodal dengan membeli atau memiliki saham yaitu : 

a. Dividen 

 Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai atau 

dividen saham.  

 



b. Capital Gain 

 Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar 

saham sekunder. 

 Sedangkan risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham 

preferen : 

a. Tidak mendapat dividen  

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan 

menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat 

membagikan dividen jika perusahaan tersebut  mengalami kerugian. 

b. Capital Loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal 

mendapatkan capital gain. Ada kalanya pemodal harus menjual 

saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli (capital loss). 

c. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi 

Jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara 

otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau 

di Delist. 

d. Saham di Delist dari bursa  

Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham 

perusahaan dikeluarkan  dari pencatatan saham di Bursa Efek atau di 

Delist. 

3. Obligasi (Bond) 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara 

pemberi dana (pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Dapat 

dikatakan surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa 

pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang telah 

menerbitkan obligasi.  Penerbit membayar bunga obligasi pada tanggal-

tanggal yang telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya  

menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan 

mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang terutang.  

 



4. Obligasi Konversi (Convertible Bond) 

Obligasi konversi hampir sama dengan obligasi biasa, tetapi obligasi 

tersebut memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. 

Pada obligsi konversi selalu tercantum persyaratan untuk melakukan 

konversi.  

5. Right 

Right merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal 

untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Right merupakan 

produk derivatif atau turunan dari saham. Kebijakan melakukan right 

issue merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar 

guna menambah modal perusahaan.  

6. Waran 

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat 

berharga lain, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus 

memiliki saham yang dikonversi oleh pemegang waran. Waran 

diterbitkan dengan tujuan agar pemodal tertarik untuk membeli saham 

atau obligasi  yang diterbitkan emiten.  

7. Reksa Dana 

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki 

banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi 

mereka. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana 

dari masyarakat yang memiliki modal yang mempunyai keinginan untuk 

melakukan investasi, namum hanya memiliki waktu dan pengetahuan 

yang terbatas. 

 

 

 

 

 

 



2.1.4 Jenis Pasar Modal 

Menurut Sunariyah  (2000) jenis pasar modal terbagi dalam empat jenis 

yaitu : 

1. Pasar Modal Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran  dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

sebelum saham tersebut dipperdagangkan di pasar sekunder. Dapat dikatakan 

pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham 

atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) 

sebelum saham tersebut dicatatkan ke bursa. 

2. Pasar Modal Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah 

melewati  masa penawaran pada pasar perdana. Pasar sekunder menjual saham 

dan sekuritas lainnya setelah melalui masa penjualan dipasar perdana. Harga 

saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara 

pembeli dan penjual.  

3. Pasar Modal Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain 

diluar bursa (over the counter market). Bursa pararel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan 

Modal. Dalam pasar ketiga ini tidak memiliki lokasi pusat perdagangan yang 

dinamakan floor trading (lantai bursa).  

4. Pasar Modal Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal 

atau dengan kata lain pengalihan saham dari pemegang satu dengan pemegang 

lainnya tanpa melaui perantara pedagang efek. Bentuk transaksi dalam 

perdagang semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block sale). 

Meskipun transaksi pengalihan saham tersebut terjadi secara langsung antar 

pemodal yang satu dengan yang lain, mekanisme kerja dalam pasar modal 

menghendaki pelaporan terhadap transaksi blok sale tersebut ke Bursa Efek 



Indonesia secara  terbuka, pada akhirnya transaksi antar pemodal tersebut 

harus dicatakan pula di bursa efek. 

 

2.1.5 Pelaku Pasar Modal 

Tidak seperti pasar biasa, pasar modal memiliki berbagai macam pelaku 

pasar. Masing-masing dengan prosedur kerja, tugas, kewenangan, hak dan 

tanggung jawab yuridis sendiri-sendiri. Akan tetapi diantara sekian banyak para 

pelaku pasar tersebut, mereka dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori. 

Menurut Munir Fuady (2001) para pelaku pasar modal dapat digolongkan 

ke dalam beberapa kategori sebagai berikut : 

1. Kategori Pelaku Investasi  

kategori ini terdiri dari investor yang menanamkan investasinya, baik investor 

domestik maupun asing,  individual maupun institusional. 

2. Kategori Penarik Modal 

Kategori panarik modal adalah pihak yang mengemisi suatu sekuritas (emiten) 

atau pihak perusahaan publik. 

3. Kategori Penyedia Fasilitas 

Kategori penyedia fasilitas adalah pihak-pihak yang menyediakan fasilitas 

atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal. Kategori ini terdiri atas : 

a. Bursa Efek sebagai penyedia fasilitas pasar secara fisik. Suatu bursa efek 

berfungsi sebagai penyedia sarana perdagangan, membuat aturan (aturan 

bursa), menyediakan informasi pasar, dan memberikan pelayanan kepada 

anggota bursa, emiten dan publik. 

b. Lembaga Kliring dan peminjaman. Lembaga ini didirikan dengan tujuan 

untuk menyelenggarakan jasa kliring dan penyimpanan terhadap 

penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. 

c. Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, yang merupakan suatu lembaga 

yang didirikan untuk menyediakan fasilitas jasa custodian sentral dan 

penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.  

 

 

 



4. Kategori Pengawas 

Kategori pengawas adalah pihak yang bertugas untuk mengawasi jalannya 

kegiatan pasar modal. Kategori ini  terdiri dari BAPEPAM serta pihak-pihak 

instansi pemerintah seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, 

Kepolisian (jika ada kasus pidana di pasar modal), dan lain-lain. 

5. Kategori Penunjang  

Kategori penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kepentingan 

kegiatan pasar modal. Kategori ini terdiri dari : 

b. Kustodian merupakan lembaga penunjang pasar modal yang bertugas 

untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek milik pemegang 

rekening. 

c. Biro Administrasi Efek merupakan lembaga yang mempunyai wewenang 

untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham 

emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.  

d. Wali Amanat merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk mewakili 

kepentingan pihak investor surat utang yang diperdagangkan lewat pasar 

modal. 

Disamping lembaga penunjang pasar modal, terdapat profesi penunjang pasar 

modal yang terdiri dari : 

a. Akuntan bertugas untuk  memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. 

b. Konsultan Hukum bertugas untuk melakukan, membuat dan bertanggung 

jawab terhadap dokumen legal audit dan legal opinion, yang 

mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hokum dari suatu 

perusahaan terbuka. 

c. Penilai bertugas untuk menilai aset-aset dari sebuah perusahaan terbuka 

untuk kemudian dilaporkan  menurut cara-cara yang digariskan oleh 

ketentuan  yang berlaku. 

d. Notaris bertugas untuk membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen 

tertentu untuk kepentingan pasar modal. 

e. Profesi Lainnya. 

 



6. Kategori Pengatur Emisi  

Kategori pengatur emisi adalah pihak yang bertugas sebagai pengatur emisi 

dan transaksi di pasar modal. Kelompok ini terdiri dari : 

a. Penjamin Emisi merupakan pihak yang melakukan usaha-usaha 

penjaminan emisi saham (underwriting) bagi suatu emiten.  

b. Wakil Penjamin Emisi merupakan orang-perorangan yang telah mendapat 

izin dari BAPEPAM yang bertugas untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

penjaminan emisi efek. 

c. Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan 

usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan 

pihak lain. 

d. Wakil Perantara Pedagang Efek  merupakan orang perorangan yang telah 

mendapat izin  dari BAPEPAM yang bertugas untuk mewakili  

kepentingan perusahaan efek  untuk kegiatan yang bersangkutan dengan 

pelaksanaan perdagangan efek. 

7. Kategori Pengelolaan dan Konsultasi terdiri dari : 

a. Manajer Investasi bertugas mengelola portofolio untuk para nasabah. 

b. Wakil Manajer Investasi  bertugas untuk mewakili kepentingan 

perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan 

portofolio efek. 

c. Penasihat Investasi Perorangan bertugas untuk memberi nasihat kepada 

pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh 

imbalan jasa. 

d. Penasihat Investasi Perusahaan bertugas untuk memberikan nasihat kepada 

pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek juga dengan 

memperoleh imbalan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

e. Reksa Dana merupakan suatu wadah untuk menghimpun adna dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio 

efek oleh manajer investasi. 

 

 

 



2.1.6 Tingkat Efisiensi Pasar Modal                                                                                                 

Fama (1970) menyajikan tiga macam bentuk utama dari  efisiensi pasar 

berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi yaitu informasi masa lalu, 

informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi.Bentuk-bentuk 

efisiensi pasar tersebut dijelaskan sebagai berikut (Jogianto, 2000) : 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Efisiensi pasar bentuk lemah adalah bentuk pasar yang mencerminkan 

secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu harga-harga sekuritas didalamnya. 

Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Dalam efisiensi 

pasar bentuk lemah, nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan 

dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data 

masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. 

2. Efisiensi pasar  bentuk setengah kuat (semistrong form) 

  Efisiensi pasar bentuk setengah kuat adalah bentuk pasar yang harga-harga 

sekuritas didalamnya secara penuh (fully reflect) mencerminkan semua informasi 

yang dipublikasikan (all publicity available information)  termasuk informasi 

yang berada dilaporan keuangan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat 

berupa sebagai berikut ; 

a. Informasi yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang 

mempublikasikan informasi tersebut. 

b. Informasi yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. 

Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau 

peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas 

perusahaan yang terkena regulasi tersebut. 

c. Informasi  yang mempengaruhi harga-harga sekuritas  semua perusahaan 

yang terdaftar dipasar saham. Informasi ini dapat berupa peraturan 

pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua 

perusahaan emiten.. 

 

 

 



3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form). 

Efisiensi pasar bentuk kuat adalah bentuk pasar yang harga-harga 

sekuritasnya secara penuh mencerminkan  (fully reflect) semua informasi yang 

tersedia termasuk informasi yang privat. Dalam efisiensi pasar bentuk ini investor 

tidak dapat memperoleh keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi 

yang privat. 

 

2.1.7 Mekanisme Perdagangan Efek Di BEI 

Sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia menganut sistem order-

driven market atau pasar yang digerakan oleh order-order dari pialang dengan 

sistem lelang terus menerus. Pembeli dan penjual, yang hendak melakukan 

transaksi harus menghubungi  perusahan pialang. Perusahaan pialang membeli 

dan menjual efek dilantai bursa  atas perintah atau permintaan investor. Akan 

tetapi, perusahaan pialang juga dapat melakukan jual beli efek untuk dan atas 

nama perusahaan itu sendiri  sebagai bagian dari investasi portofolio mereka. 

Setiap perusahaan pialang mempunyai orang yang akan memasukan semua order 

yang diterima ke terminal masing-masing di lantai bursa. Orang-orang yang 

bertindak untuk perusahaan pialang tersebut disebut Wakil Perantara Pedagang 

Efek (WPPE). Dengan menggunakan JATS (Jakarta Automated Trading System), 

order-order terdebut diolah oleh komputer yang melakukan matching dengan 

mempertimbangkan prioritas harga dan prioritas waktu. Dengan demikian sistem 

perdagangan di BEI adalah sistem lelang secara terbuka yang berlangsung secara 

terus menerus selama jam bursa. Hingga saat ini, seluruh order dari perusahaan 

pialang memang harus dimasukan ke dalam sistem melalui terminal yang ada di 

lantai bursa. Transaksi efek diawali dengan pesanan pada saham tertentu dengan 

harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun 

lewat telepon dan disampaikan kepada petugas di perusahaan efek. Pesananan 

tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan 

menyebutkan harga yang ingin diinginkan. 

 

 

 



2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 105) pengertian laporan 

keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.  

Menurut S. Munawir (2004:5) yang mengemukakan bahwa: 

“ Laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh akuntan 
pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar 
neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-
rugi. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-
perseroan untuk menambah daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar 
laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan)”.  
 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

adalah alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan posisi 

keuangan, dimana neraca menunjukan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang 

dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan 

laba-rugi memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan biaya-

biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan posisi keuangan 

yang disajikan dalam bentuk laporan perubahan modal serta laporan arus kas dan 

laporan sumber dan penggunaan dana.  

 

2.2.2 Pemakai Laporan Keuangan 

 Menurut  Munawir (2004) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Perusahaan 

Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengukur kinerja manajer dalam 

menjalankan operasi perusahaan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai 

laporan pertanggungjawaban manajer kepada suatu pemilik perusahaan 

khususnya perusahaan perseroan atas sumber daya yang dipercayakan kepada 

manajer tersebut. 



2. Manajer atau pemimpin perusahaan 

Manajer berkepentingan dalam menyusun anggaran  atau rencana untuk 

perusahaan yang dipimpinnya. Dalam laporan keuangan, manajer dapat 

membuat rencana kebijaksanaan dan sistem pengawasan yang lebih tepat bagi 

perusahaan yang dipimpinnya. Hal utama bagi manajer adalah bahwa laporan 

keuangan tersebut merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kepada 

para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah di berikan kepadanya.  

3. Investor (penanam modal jangka panjang) 

Investor memerlukan laporan keuangan  suatu perusahaan untuk 

pertimbangan dalam suatu investasi atau pertimbangan dalam penanaman 

modalnya. Laporan keuangan tersebut penting bagi suatu investor untuk 

menilai bagaimana return yang akan diterima dari investasinya. 

4. Kreditur atau Banker  

Kreditur atau banker memerlukan laporan keuangan untuk 

mempertimbangkan dalam pemberian atau penolakan  kredit dari suatu 

perusahaan. Kreditur atau banker harus mengetahui posisi keuangan dari 

perusahaan yang akan diberi kredit. Hal ini dilakukan oleh kreditur jangka 

pendek maupun jangka panjang..  

a. Kreditur jangka panjang berkepentingan dalam mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutangnya dan beban uangnya serta 

untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan itu cukup mendapat 

jaminan dari perusahaan tersebut yang digambarkan pada kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

b. Para investor berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanam 

modalnya, apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik 

dan akan diperoleh keuntungan atau “rate of return” yang cukup baik. 

c. Para kreditor, bankers ataupun para calon investor diluar perusahaan 

(analis ekstern) berkepentingan  dalam mengadakan analisa laporan 

keuangan untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain diluar 

perusahaan.  

 



5. Pemerintah  

Pemerintah berkepentingan dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. 

Pemerintah juga  menentukan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan tersebut. 

 Sofyan Syafri Harahap (2004) menambahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan  adalah: “Analis, Akademis, dan Pusat 

Data Bisnis”. Pengertian tersebut membuktikan bahwa laporan keuangan penting 

bagi semua pihak, baik untuk pihak pemilik perusahaan dapat mengetahui 

keadaan perusahaan yang dimilikinya, pihak manajemen perusahaan untuk 

menilai kinerja keuangan mereka, pihak investor menilai kelayakan untuk 

menanamkan investasinya, pihak kreditur dalam menjamin kualitas jaminan 

kredit, pihak pemerintah sebagai dasar-dasar penentuan kebijakan, dan bagi 

analisis laporan keuangan dapat memberikan suatu informasi yang berguna. Maka 

secara keseluruhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

akan menilai kinerja keuangan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para 

pihak yang berkepentingan tersebut. 

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2004) menyebutkan ciri yang khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai yaitu : 

1. Dapat dipahami   

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya segera dapat dipahami oleh pemakai. 

2. Relevan 

 Agar laporan keuangan  bermanfaat, informasi harus relevan untuk 

memenuhi kebutuhan pamakai dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Netralitas 

 Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 

 

 



4. Dapat diperbandingkan 

 Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikan kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk dapat mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.  Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode yang sama untuk perusahaan berbeda. 

 

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2003) ada 3 pokok laporan 

keuangan pokok yang dihasilkan yaitu sebagai berikut : 

1. Neraca 

 Neraca menampilkan sumber daya ekonomi (aset), kewajiban ekonomis 

(utang), modal saham dan hubungan antar item. Neraca dimaksudkan membantu 

pihak eksternal untuk menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, 

kemampuan operasional, dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama 

periode tertentu. Ada tiga elemen besar dari neraca yaitu  

a. Aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang, 

atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau 

kejadian. Aset merupakan sumber ekonomis yang akan dipakai perusahaan 

untuk menjalankan kegiatannya. Atribut pokok suatu asset adalah 

kemampuan memberikan jasa atau menfaat pada perusahan yang memakai 

asset tersebut.  

b. Utang dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin 

timbul dimasa mendatang dari kewajiban perusahaan sekarang untuk 

mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang 

sebagai akibat dari transaksi ataui kejadian dimasa lalu.  Utang muncul 

terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah 

diterima perusahaan dan dari dana yang dipinjam.  

 



c. Modal saham adalah sisa dari aset suatu bisnis dikurangi dengan hutang-

hutangnya. Modal saham merupakan bentuk kepemilikan suatu usaha. 

Modal saham menduduki urutan sesudah hutang dalam hal klaim terhadap 

aset perusahaan, dan dengan demikian memiliki klaim terhadap “sisa” 

perusahaan. Dari sudut perusahaan, modal saham mencerminkan pihak 

yang menanggung resiko pokok perusahaan dan ketidakpastian  yang 

diakibatkan oleh kegiatan perusahaan dan memperoleh imbalan sebagai 

konsekuensinya. 

2. Laporan Rugi-Laba 

 Laporan rugi-laba meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selama 

periode akuntansi tertentu. Laporan ini sering dipandang sebagai laporan 

akuntansi yang paling penting didalam laporan tahunan. Kegiatan perusahaan 

selama periode tertentu mencakup aktivitas rutin dan operasional.  Laporan rugi-

laba terdiri dari tiga elemen pokok yaitu : 

a. Pendapatan Operasional didefinisikan sebagai aset masuk atau aset yang 

naik nilainya atau utang yang semakin berkurang atau kombinasi ketiga 

hal di muka, selama periode dimana perusahaan memproduksi dan 

menyerahkan barang atau memberikan jasa atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi pokok perusahaan.  

b. Beban Operasional didefinisikan sebagai sebagai aset keluar atau pihak 

lain memanfaatkan aset perusahaan atau munculnya utang atau kombinasi 

ketiganya selama periode dimana perusahaan memproduksi dan 

menyerahkan barang, memberikan jasa, atau melaksanakan aktivitas lain 

yang merupakan operasi pokok perusahaan. 

c. Untung atau Rugi. Untung (gain) didefinisikan sebagai kenaikan modal 

saham dari transaksi yang bersifat incidental dan bukan merupakan 

kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnyayang mempengaruhi 

perusahaan selama periode tertentu. Rugi (loss) didefinisikan sebagai 

penurunan modal saham dari transaksi yang bersifat incidental dan bukan 

merupakan kegiatan pokok perusahaan  dan dari transaksi lainnya yang 

mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu, kecuali yang berasal 

dari beban operasional dan distribusi ke pemilik saham. 



3. Laporan Aliran Kas 

 Laporan aliran kas adalah untuk memberikan informasi mengenai 

pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama periode tertentu. Selain itu 

laporan aliran kas adalah untuk memberikan informasi mengenai efek kas dari 

kegiatan investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu.  

a. Aktivitas operasi meliputi semua transaksi dan kejadian lain yang bukan 

merupakan kegiatan investasi atau pendanaan. Ini termasuk transaksi yang 

melibatkan produksi, penjualan, penyerahan barang, atau penyerahan jasa.  

b. Aktivitas investasi meliputi pemberian kredit, pembelian atau penjualan 

investasi jangka panjang seperti pabrik dan peralatan.  

c. Aktivitas pandanaan meliputi transaksi untuk memperoleh dana dan 

distribusi return ke pemberi dana dan pelunasan hutang. 

 

2.3 Earning Per Share (EPS) 

Menurut Eduardus Tandelilin (1999) pengertian Earning Per Share 

sebagai berikut : 

“Earning Per Share mengukur jumlah income bersih yang diperoleh pada 
setiap lembar saham biasa selama satu periode. Dengan kata lain Earning 
Per Share pada saham biasa adalah pendapatan bersih setelah pajak 
dikurangi pembayaran deviden saham”.  
 
Menurut Charles H Gibson (2001: 328) definisi Earning Per Share 

adalah: 

“Earning Per Share  is the amount of income earned on share of common 

stock during an accounting period. It is computed only for common stock 

and corporate income statement”. 

 

 Rumus Earning Per Share adalah sebagai berikut : 
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 Menurut Frank J Fabozzi (2000: 863)  yang diterjemahkan oleh 

Tim Salemba Empat EPS yang dilaporkan dapat menggunakan beberapa 

alternatif : 

1. EPS 12 bulan terakhir yang tersedia 
1. Proyeksi EPS untuk 12 bulan mendatang 
4. Rata-rata titik tengah proyeksi EPS untu 5 atau 6 tahun mendatang 
5. EPS yang diharapkan dalam tahun sasaran 3 hingga 6 tahun mendatang 
6. Pembagi yang paling sering digunakan adalah EPS terlama dalam kurun 

waktu 12 bulan. 
 
2.4 Price Earning Ratio (PER) 

PER merupakan salah satu pendekatan yang paling populer dengan 

menggunakan nilai earning untuk mengestimasi nilai intrinsik. Menurut 

Jogiyanto (2000: 104) Price Earning Ratio adalah sebagai berikut : 

“PER menunjukan ratio harga saham terhadap earnings. Ratio ini 

menunjukan  berapa besar  investor  menilai harga dari saham terhadap 

kelipatan dari earnings”.  

Menurut Asril Sitompul (1999: 108) pengertian Price Earning Ratio sebagai 

berikut : 

“Price Earning Ratio adalah perbandingan antar harga suatu saham 

dibandingkan dengan laba bersih atau perkiraan laba bersih  yang didapat 

dari saham tersebut dalam jangka waktu setahun”. 

Rata-rata Price Earning Ratio dalam suatu industri tertentu dapat 

digunakan sebagai petunjuk terhadap nilai perusahaan jika diasumsikan investor 

menilai pendapatan perusahaan dengan cara yang sama sebagaimana mereka 

lalukan terhadap rata-rata perusahaan dalam industri tersebut. Pendekatan Price 

Earning Ratio merupakan teknik yang umum digunakan untuk menilai 

perusahaan. Rumus Price Earning Ratio adalah sebagai berikut : 
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Menurut Suad Husnan (2001: 324) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi PER, diantaranya yaitu : 

1. Dividen Payout Ratio. Apabila faktor-faktor yang lain konstan, maka 
meningkatnya payout ratio akan meningkatkan PER. 

2. Tingkat keuntungan yang dipandang layak (discount rate). Apabila faktor-
faktor lain konstan, maka meningkatnya discount rate akan menurunkan PER. 

3. Pertumbuhan deviden. Apabila faktor-faktor lain konstan, maka meningkatnya 
pertumbuhan deviden akan meningkatkan PER.  

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi PER adalah pertumbuhan deviden 

(yang berarti juga laba). Semakin tinggi pertumbuhan deviden semakin tinggi 

tinggi pula PER apabila faktor-faktor yang lain konstan. Price Earning Ratio 

digunakan untuk menilai perusahaan yang diperdagangkan secara umum, dimana 

bagi perusahaan yang go public penggunaan harga pasar lebih disukai. Dalam 

banyak hal pendekatan Price Earning Ratio  lebih baik dibandingkan dengan nilai 

buku atau nilai likuidasi sebab mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan.  

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Menurut Sunariyah (2004: 48)  pengertian saham adalah : 

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan”.  

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (1995: 240) mendefinisikan saham sebagai 

berikut : 

“ Tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan 

terbatas”. 

Menurut Keown dan Martin (1996: 290) beberapa karakteristik dari saham 

adalah sebagi berikut : 

1. Saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Saham akan selalu ada 
Selama perusahaan berdiri, tidak ada batasanwaktu sampai kapan 
saham tersebut akan jatuh tempo. 

2. saham tidak memiliki batasan dalam penerimaan pembayaran dividen. 
Seberapa besar saham yang dimiliki, maka pemegang saham berhak 
mendapat dividen sebesar proporsi saham yang dimilikinya. 

3. Dalam keadaan bangkrut pemilik saham tidak dapat dikenakan klaim 
dikarenakan saham memiliki resiko, maka apabila dalam keadaan 
kebangkrutan maka pemegang saham tidak dapat dikenakan klaim oleh 
para kreditor. 



2.5.2 Jenis-jenis Saham  

Menurut Marzuki Usman, Singgih Riphat dan Syahrir Ika (2000) jenis-

jenis saham adalah sebagai berikut : 

1. Cara Peralihan Hak  

b. Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) 

 Sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama 

penulisnya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor 

lain atau dalam sertifikat saham atas unjuk ini tidak dituliskan nama 

pemiliknya. Dengan memiliki saham atas unjuk, seseorang dapat dengan 

mudah menagihkan atau memindahtangankan kepemilikannya pada orang 

lain. Pemilik saham atas unjuk yang sah secara hukum, berhak untuk hadir 

dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

c. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

 Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu 

yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat 

dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang 

saham. 

2. Tagihan Hak (Claim) 

 Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya harga 

saham dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Saham Biasa (Common stock) 

 Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir 

dalam pembagian deviden atau hak atas kekayaan perusahaan apabila 

saham tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal 

masyarakat. Saham biasa dapat dibedakan menjadi dalam lima jenis yaitu : 

1. Blue Chip Stock yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang 

memiliki reputasi tinggi sebagai leader dari industri sejenis, memiliki 

pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden. 

2. Income Stock yaitu saham dari suatu emiten dimana emiten yang 

bersangkutan dapat membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata 

deviden yang dibayarkan tahun sebelumnya. Emiten seperti biasanya 



mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur 

membagikan deviden tunai. 

3. Growth Stock (Well-Known) yaitu saham-saham yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader industri yang 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi, selain itu juga ada Growth 

Stock (Lesser-Known) yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai 

leader dalam industri, tetapi memiliki cirri seperti Growth Stock (Well-

Known). Umumnya saham-saham ini berasal dari daerah yang kurang 

populer dikalangan emiten. 

4. Speculative Stock yaitu saham yang emitennya tidak bisa konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemampuan penghasilan yang tinggi dimasa yang akan datang 

meskipun belum pasti. 

5. Counter Cylical Stock yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu 

memberikan deviden yang tinggi. 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

 Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara 

obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas 

pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa 

deviden preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim 

pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi. Didalam 

praktik pasar modal, ada beberapa jenis saham preferen yaitu : 

1. Cummulative Preferred Stock yaitu saham yang memberikan hak 

kepada pemiliknya atas pembagian deviden yang sifatnya kumulatif 

dalam suatu persentase atau jumlah tertentu apabila dalam tahun 

tertentu deviden yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak 

dibayarkan sama sekali, maka hal ini diperhitungkan pada tahun-tahun 

berikutnya. Pembayaran deviden pada pemegang saham ini selalu 

didahulukan dari pemegang saham biasa. 



2. Non Cummulative Preferred Stock. Pemegang saham jenis ini 

mendapat prioritas dalam  pembagian deviden sampai suatu persentase 

atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif. Bila pada tahun 

tertentu yang dibayar kurang atau bahkan tidak dibayar sama sekali, 

maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

3. Participating Preffered Stock . pemilik saham referensi jenis ini 

disamping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan 

juga memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut dapat berupa penjualan 

atau keuntungan pada waktu tertentu. 

4. Convertible Preferred Stock. Pemegang saham istimewa mempunyai 

hak lebih dibanding pemegang saham lainnya, hak lebih itu terutama 

dalam menunjuk direksi perusahaan. 

 

2.5.3 Nilai Saham 

Menurut Jogiyanto (2000) beberapa nilai yang berhubungan dengan 

saham adalah sebagai berikut : 

1. Nilai Buku (Book Value) 

   Nilai buku merupakan nilai saham di pasar saham menurut pembukuan 

perusahaan emiten. Untuk mengetahui nilai buku suatu saham, beberapa nilai 

yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai tersebut adalah : 

a. Nilai Nominal 

Nilai nominal (par value) dari suatu saham merupakan nilai kewajiban 

yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai nominal ini 

merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di 

perusahaan untu proteksi  kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh 

pemegang saham. 

b. Agio Saham  

Agio saham (additional paid-in capital atau in excess of par value) 

merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham  kepada perusahaan  

dengan nilai nominal sahamnya. 

 



c. Nilai Modal Disetor 

Nilai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan  dengan 

saham preferan atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan 

penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. 

d. Laba Ditahan 

Laba ditahan (retained earning) merupakan laba yang tidak dibagikan 

kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan 

kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. 

e. Nilai Buku Per Lembar Saham 

Nilai buku per lembar saham menunjukan aktiva bersih yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham.  

2. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar (market value) adalah harga dari saham di paasr bursa pada 

saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

3. Nilai Intrinsik (Intrinsik Value) 

Nilai intrinsik bisa disebut juga dengan nilai fundamental (fundamental 

value), merupakan nilai yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham yang 

diperdagangkan. Dua macam analisis yang sering digunakan untuk menentukan 

nilai intrinsik dari saham adalah analisis sekuritas fundamental (fundamental 

security analysis) dan analisis teknikal (technical analysis). 

 

2.5.4 Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah 

perusahaan emiten pada waktu tertentu. Harga saham adalah harga yang dibentuk 

oleh penjual dan pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. Analisis 

saham bertujuan untuk menarik nilai intrinsik suatu saham dan kemudian 

membandingkannya. Dengan harga pasar saat ini (current market price) saham 

tersebut. Pedoman yang dapat digunakan adalah sebagi berikut : 



1. Apabila nilai intrinsik > harga pasar saat ini, maka harga saham 

undervalued (harganya terlalu rendah), dan karenanya saham tersebut 

harus dibeli atau ditahan jika harga saham tersebut tela dimiliki. 

2. Apabila nilai intrinsik < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

overvalued (harganya terlalu mahal), dan karena itu harus dijual. 

3. Apabila nilai intrinsik = harga pasar saat ini, maka harga saham tersebut 

dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. 

 

2.5.4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

  Harga saham bisa berubah-ubah dengan cepat, ada beberapa faktor yang 

bisa menyebabkan perubahan harga saham yaitu sebagai berikut  : 

a. Harapan dan perilaku investor 

Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan 

investor mengenai keputusan manajemen terhadap kebijakan 

devidennya. Harapan tersebut didasarkan pada sejumlah internal 

perusahaan seperti jumlah dividen sebelumnya, pendapatan yang ada, 

dan perkiraan di masa yang akan datang, strategi-strategi investasi dan 

keputusan-keputusan pendanaan. Mereka juga memperhitungkan hal-hal 

eksternal seperti kondisi perekonomian umumnya (Keown, 1996: 468). 

b. Kondisi keuangan perusahaan 

Nilai dari suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan 

yang bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik 

biasanya akan meningktakan minat investor untuk membeli saham 

sehingga harga saham naik dan sebaliknya kondisi perusahaan yang 

buruk akan menurunkan harga saham (Usman: 1997). 

c. Permintaan dan penawaran 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan 

seberapa besar minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Oleh 

karena itu harga setiap saat bisa berubah seiring dengan minat investor 

untuk menempatkan modalnya pada saham (Sartono: 1997). 

 



d. Tingkat efisiensi pasar modal 

Perubahan harga saham pada pasar modal yang efisien (pasar yang harga 

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan) adalah 

acak (rundown). Apabila harga-harga selalu mencerminkan semua 

informasi baru muncul (informasi yang tidak bisa diperkirakan 

sebelumnya). Dengan demikian perubahan harga tidak bisa diperkirakan 

sebelumnya. 

 

2.5.4.2 Metode Penilaian Harga Saham 

  Menurut Kamarudin Ahmad (2003) penilaian surat berharga dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Analisis Teknikal  

 Analisis pasar atau sekuritas yang memusatkan perhatian pada indeks 

saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menemukan pola yang 

mungkin dapat memprediksikan dari gambaran yang telah dibuat. Atau 

analisis yang menganggap harga saham bahwa saham adalah komoditas 

perdagangan yang pada gilirannya, permintaan dan penawarannya merupakan 

manifestasi kondisi psikologis dari pemodal. Asumsi dasar analisis teknikal 

adalah sebagai berikut : 

a. Harga pasar ditentukan penawaran dan permintaan. 

b. Permintaan dan penawaran dipengaruhi banyak faktor, baik rasional 

maupun tidak rasional. 

c. Harga saham bergerak dalam tren terus menerus dan berlangsung cukup 

lama, meskipun ada fluktuasi kecil di pasar.  

d. Perubahan tren disebabkan permintaan dan penawaran. 

e. Pergeseran permintaan dan penawaran, tidak menjadi masalah mengapa 

terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui chart transaksi. 

f. Beberapa pola chart berulang dengan sendirinya. 

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

Pada umumnya menggunakan chart (grafik-grafik). Dengan nama pola yang 

satu dengan yang lainnya. Model-model analisis teknikal diantaranya sebagai 

berikut : 



 

a. Dow Theory  

 Dow Theory merupakan salah satu teknik analisis terkenal yang 

sudah lama dan cukup populer. Teori ini terdiri dari 3 gerakan harga 

saham pada hari-hari perdagangan sebagai berikut : 

1. Primary Trends, secara umum disebut pasar dalam keadaan bear atau 

bull. Gambaran primary trends adalah tujuan utama teori ini yang 

terdiri dari upward primary trend dan downward primary trend.  

2. Secondary Movement, hanya beberapa bulan yang kadang-kadang 

disebut correction. 

3. Tertiary moves adalah fluktuasi harian sederhana. Analisis membuat 

grafik dan memplot harga saham-saham atau indeks pasar setiap hari 

dalam upaya menemukan primary trends dan secondary movements. 

 

b. The Head and Shoulders Top  

 The Head and Shoulders Top mempelajari pola-pola perdagangan 

saham. Tingkah laku pasar yang dibentuk teori ini dapat dikategorikan 

dalam 4 fase yaitu : 

1. The left shoulder, periode pembelian yang ramai dan diikuti dengan 

sepinya perdagangan kemudian mendorong harga ke puncak yang baru 

sebelum harga mulai menurun kembali. 

2. The head. Dorongan pembelian yang besar, meningkatkan harga ke 

tingkat yang tinggi, kemudian jatuh dibawah puncak left shoulder. 

3. The right shoulders. Reli moderat di atas volume perdagangan saham 

untuk mengangkat harga, tetapi gagal ke puncak the head sebelumnya, 

harga-harga mulai menurun. 

4. The Confirmation. Harga jatuh dibawah garis leher (neck line). Titik 

ini merupakan sinyal untuk menjual saham  

 

 

 

 



2. Analisis Fundamental  

 Penelitian dalam bentuk fundamental atau basic dalam menentukan nilai 

surat berharga. Analisis ini mempelajari brosur atau dat-data industri perusahaan, 

penjualan, kekayaan, pendapatan, produk dan penyerapan pasar, evaluasi 

manajemen perusahaan, membandingkan dengan pesaingnya, dan memperkirakan 

nilai intrinsik dari saham perusahaan tersebut. Model yang populer dalam analisis 

fundamental adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan PER (Price Earning Ratio) 

  PER dihitung dengan membegi harga saham pada suatu saat dengan EPS 

(Earning Per Share). PER dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Memperkirakan atau memprediksi : 

1. Tingkat diskon yang telah disesuaikan 

2. Tingkat pertumbuhan 

3. Dividen tunai per saham 

4. Earning Per Share 

5. Rasio pembayaran deviden 

b. Price Earning Ratio yang diperkirakan : 

 
c. Price Earning Ratio yang sesungguhnya : 

 
Hasil dari perbandingan yang digunakan oleh analisis fundamental adalah 

sebagai berikut : 

1. Jika current P/E > P/E yang diperkirakan, saham dalam overpriced. Ini 

merupakan saat menjual saham. 

2. Jika current P/E < P/E yang diperkirakan. Saham dalam underpriced, 

menunjukan bahwa saham harus ditahan karena perkiraan harga saham 

akan meningkat. 

3. Jika current P/E = P/E yang diperkirakan. Harga saham dalam keadaan 

terkoreksi, tidak ada perubahan yang nyata dari saham-saham. 



2. Pendekatan dividend yield 

 Membagi dividen yang diharapkan dengan harga pasar saham yang 

bersangkutan. 

3. Pendekatan net assets value  

 Membagi net assets perusahaan dengan jumlah lembar saham yang beredar.  

 

Tabel 2.1 

Perbedaan analisis teknikal dan fundamental 

 

No Variabel Fundamental Teknikal 

1 
Fokus perhatian 

harga 
(overvalued atau 

undervalued) 
Timing (upward atau 

downward) 

2 Horison investasi Jangka menengah 
dan panjang Jangka pendek 

3 Informasi utama Perusahaan atau 
emiten psikologis investor 

4 Motif utama Dividen dan 
pertumbuhan Capital gain 

5 Strategi utama Beli dan simpan berpindah 

6 Karakter Investor Penabung dan 
investasi Pedagang dan institusional 

 

 

2.6 Hubungan EPS, PER dan Perubahan Harga Saham 

Menurut Eduardus Tandelilin (1999: 232) dalam melakukan analisis  

perusahaan, investor harus mendasarkan kerangka pikirnya pada dua komponen 

dalam analisis fundamental, yaitu : 

1. Earning Per Share (EPS) 

2. Price Earning Ratio (PER). 

 Ada 3 alasan yang mendasari penggunaan dua komponen tersebut yaitu : 

1. Karena pada dasarnya kedua komponen tersebut bisa digunakan untuk 

mengestimasi nilai saham. Dalam kaitan tersebut, nilai intrinsik suatu saham 

bisa dihitung dengan mengalikan kedua komponen tersebut, jika dibandingkan 

dengan harag pasar saham yang bersangkutan, akan berguna untuk 

menentukan keputusan membeli atau menjual saham. 

2. Deviden yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earnings 

(laba) 



3. Adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. 

Hasil analisis tersebut harus bisa memberikan gambaran kepada para investor 

tentang perusahaan tersebut, karakteristik internalnya, kualitas perusahaan dan 

kinerja manajemen, serta tentu saja prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

Menurut Mamduh Hanafi dan  Abdul Halim (2003)  EPS bisa digunakan 

untuk beberapa macam analisis dengan cara EPS dapat digunakan untuk 

menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analisis surat berharga. EPS 

mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu suatu saham dan menghasilkan 

rasio PER. EPS menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

per lembar saham yang merupakan indikator fundamental. Hasil penelitian dari 

Ratnawati Puspitasari (2007) menunjukkan bahwa salah satu faktor fundamental 

seperti Earning per Share dan Price Earning Ratio yang diperkirakan 

mempengaruhi harga saham pada industri yang sejenis. Faktor fundamental 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sementara secara 

parsial, Earning Per Share mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham, dan merupakan faktor yang berpengaruh dominan terhadap 

harga saham. Botten dan Weigand (1998) mengatakan bahwa ekspektasi untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa mendatang berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Studi lain dari Purnomo (1998) dan Topkis (1998) 

mengatakan bahwa Earning Per Share berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham.  

Selain menggunakan Earning Per Share, para investor juga sering 

menggunakan  Price Earning Ratio dalam analisis fundamental untuk 

mengevaluasi  nilai saham yang beredar di bursa. Kelebihan metode ini adalah 

kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaan dan adanya standar penilaian bagi 

industri yang sama (Agus Sartono dan Mishabul Munir, 1997). Hasil penelitian 

Zainani, Evana dan Gamayuni (2003) menyimpulkan PER berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap perubahan harga saham.  

 


