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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Laporan Keuangan 

 Melakukan analisis terhadap laporan keuangan sebagai objek dari analisis 

laporan keuangan, maka hal yang paling mudah dimasuki adalah melalui 

penguasaan akuntansi. Laporan keuangan disusun dari proses dan prosedur 

akuntansi, sedangkan analisis laporan keuangan adalah memecahkan ke unit-unit 

informasi yang lebih kecil dari proses penyusunan laporan keuangan. Untuk 

menguasai system penyusunan laporan keuangan, maka perlu diketahui pengertian 

dari proses akuntansi atau disebut juga siklus akuntansi. Karena laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

 Definisi akuntansi menurut Ahmed R. Belkaoui (2000:38) adalah : 

     “Akuntansi adalah  seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan 
transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang 
berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan pengantar 
prestisian hasil proses tersebut.” 

 
 Sedangkan definisi menurut  Warren (2005;10) adalah : 

 ”Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” 

 
 Definisi Akuntansi menurut Arens (2003;7) adalah : 

 “ Accounting is the process of recording, classifying dan summarizing of 

economical event in logical manner for the purpose of providing 

financial information for decision making.” 

 
 Proses akuntansi tersebut meliputi pengolahan data keuangan perusahaan. 

Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang dilakukan melalui pencatatan, 

penggolongan, pengikhtisaran transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sehingga 
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hanya informasi yang relevan dan saling berhubungan satu sama lainnya yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

usaha perusahaan dalam suatu periode yang akan disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

 Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan, 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-

hasil operasi perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada 

hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang dapat 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Yang dimaksud laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan 

informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu, kinerja perusahaan, 

dan perubahan posisi keuangan. Selama periode akuntansi suatu kesatuan usaha 

yang merupakan hasil dari proses akuntansi.  

 Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) no.1 (2004;2) adalah : 

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

 
 Menurut Munawir (2002;2) pengertian laporan keuangan adalah : 

 ”Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 
ayng dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.” 

 
 Menurut Harahap (2004;201) laporan keuangan adalah : 

 ”Laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari 

proses akuntansi.” 
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  Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 

  
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 

(2004;1.2) tujuan laporan keuangan adalah : 

 ”Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 
penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada 
mereka.” 

 
 Sedangkan menurut Dwi Prastowo dan Juliaty (2002;5) : 

”Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan 
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan 
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 
 

 Sedangkan menurut Agnes Sawir (2003;2) tujuan laporan keuangan 

adalah: 

1. Menyediakan informasi yng menyangkut posisi keuangan, kinerja 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan. 

2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama 
oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum 
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan 
manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya. 
 

 Dari definisi di atas, maka tujuan dari laporan keuangan pada pokoknya 

adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, posisi keuangan, dan 

hasil usaha perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, untuk 

membantu mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan 

dengan kepentingannya, juga untuk menilai kinerja manajemen yang 

bersangkutan. 
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2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan memberikan 

berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai 

kepentingan yang berbeda terhadap terhadap laporan keuangan tersebut. 

 Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan menurut Dwi Prastowo dan 

Juliaty  (2002;3) adalah :  

 ”Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon 
investor, kreditor (pemberi pinjaman), pemasok, kreditor usaha 
lainnya, pelanggan, pemerintah, pemerintah dan lembaga lainnya, 
karyawan dan masyarakat, dan shareholders (para pemegang 
saham).” 

 

 Menurut Rico Lesmana dkk (2003;6) adalah : 

 “Pengguna laporan keuangan yang secara langsung berkepentingan 

dengan laporan keuangan adalah investor, kreditor, serta manajemen 

perusahaan.” 

 

 Sedangkan menurut  Ikatan Akuntansi Indonesia (2004;2), para pemakai 

laporan keuangan meliputi : 

1.  Investor 

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan, atau menjual investasi yang mereka lakukan. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka 

untuk menilai kemampuan perusahaan  untuk membayar deviden. 

2.  Karyawan 

Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan, dan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan 

balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

 3.  Pemberi Pinjaman 

  Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 
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4.   Pemasok dan Kreditor usaha lainnya 

 Informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

5.   Pelanggan 

  Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup  

perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

 6.  Pemerintah 

  Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7.  Masyarakat 

  Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.1.4 Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang 

membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai. 

 Menurut Dwi Prastowo dan Juliaty (2002;6) yaitu : 

”Karakteristik laporan keuangan ini meliputi karakt eristik dapat 

dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan.” 

 
  Sedangkan Krakteristik kualitatif laporan keuangan Menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (2004;7) yaitu : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang di tampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. 
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2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka menevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Materialitas 

 Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

4. Keandalan  

 Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakianya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

5. Penyajian Jujur 

 Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

6. Substansi Mengungguli Bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat 

dan disajikan sesuai dengan substansi, maka peristiwa tersebut perlu dicatat 

dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomidan bukan hanya 

bentuk hukumnya. 

7. Netralitas 

 Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 

8. Pertimbangan Sehat 

 Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada sat melakukan 

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan 
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tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan 

terlalu rendah. 

9. Kelengkapan 

 Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. 

10. Dapat dibandingkan 

 Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan 

untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

secara relatif. 

11. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal 

 - Tepat waktu 

 Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan 

sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga 

mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya jika pelaporan ditunda 

sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat 

andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. 

- Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 

penyusunannya. Namun demikian, avaluasi biaya dan manfaat merupakan 

proses pertimbangan yang substansial. 

- Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif 

Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan 

yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan 

keuangan. 

12. Penyajian Wajar 

 Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar 

dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan perusahaan. 
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2.1.5  Komponen-komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap yang disusun oleh manajemen 

perusahaan menurut pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.1 

(2004;1.3), terdiri dari : 

1. Neraca (Balance sheet) 
2. Laporan Laba Rugi (Income Statment) 
3. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 
4. Laporan perubahan ekuitas (Statement of  Change in Equity) 
5. Catatan atas laporan keuangan ( Notes to Financial Statement) 

 
 Menurut Darsono dan Ashari (2005;18)  komponen-komponen laporan 

keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Neraca (Balance Sheet)  

 Neraca adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

ertentu seperti yang tertera dalam neraca. Komponen dari neraca yaitu aktiva, 

kewajiban dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, akktiva tetap, dan 

aktiva lain-lain. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang, dan ekuitas adalah hak pemilik baik dari setoran modal ataupun laba 

yang belum dibagi. 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

  Laporan laba rugi merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan 

pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu. Komponen laporan laba 

rugi yaitu : 

a.    Pendapatan atau Penjualan (dari usaha utama) 

  Pendapatan atau penjualan merupakan hasil penjualan produk atau jasa 

utama yang  dihasilkan oleh perusahaan untuk pelanggan. 

b.  Harga Pokok Penjualan 

 Harga pokok penjualan adalah biaya produksi sesungguhnya dari produk 

atau jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan untuk pelanggan pada 

periode tersebut. 

c.   Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

memasarkan produk atau jasa yang telah dihasilkan oleh peruasahaan 

untuk pelanggan pada periode tersebut. 
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d. Biaya Administrasi dan Umum 

      Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk keperluan administarsi dan umum peruasahaan. 

e. Pendapatan Luar Usaha (non operasional) 

Pendapatan luar usaha merupakan pendapatan perusahaan yang diperoleh 

selain dari bisnis utama perusahaan 

f. Biaya Luar Usaha (Non operasional) 

Biaya luar usaha merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan selain 

untuk kegiatan bisnis utama dari perusahaan 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Mengagambarkan saldo dan perubahan hak sipemilik yang melekat pada 

perusahaan. Perusahaan harus menyajikan laporan periubahan ekuitas sebagi 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan :  

a. laba atau guri bersih pada periode yang bersangkutan 

b. Setiapa pos pendapatn beban, keuntungan atau kerigian beserta jumlahnya 

yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

c. Transaksi modal dengan pemilik dan didistribusi kepada pemilik. 

d. Saldo akumulasi rugi atau laba pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

e. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapakn 

secara terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan yang 

terdapat dalam PSAK dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian 

yang takterpisah dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan 

keuangan. Laporan arus kas menggambarkan perputaran uang selama periode 

tertentu. 



 18 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

  Isi dari catatan atas laporan keuangan merupakan gambaran umum dari 

perusahaan, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, dan 

penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba rugi. 

  
2.1.6 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak 

manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis 

serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan.  

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Harahap (2002:17) 

keuangan adalah :  

1.   Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

satu-satu nya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan 

ekonomi. 

2.  Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja.  

3.  Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan.  

4.  Akuntansi hanya melaporakan informasi yang material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau tidak 

menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporam keuangan. 

5.  Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila 

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yangb tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.  

6.  Laporan keuangan lebih menekan kan pada makna ekonomis suatu peristiwa / 

transaksi dari pada bentuk hukumnya (substance over form ). 
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7.  Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan 

pemakai laporan diasumsikan memehami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan.  

8.  Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. 

9.  Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuntifikasikan 

umumnya diabaikan.    

   Menurut Darsono dan Ashari (2005;25-26), keterbatasan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1.   Penyajian dikelompokkan pada akun-akun yang material, tidak bisa rinci 

sekali. Kalau rinci, laporan keuangan akan setebal bantal. 

2.  Laporan keuangan sering disajikan terlambat sehingga informasinya 

kadaluarsa. Keterlambatan sebenarnya tergantung pada ketertiban 

administrasinya, jika sistemnya baik, mka akan cepat tersaji apalagi 

menggunakan komputerisasi. 

3.  Laporan keuangan menekankan pada harga historis (harga perolehan), 

sehingga jika terjadi perubahan nilai perlu dilakukan penyesuaian. 

4.  Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan bhasa teknis akuntansi, 

sehingga bagi orang awam perlu belajar dulu, tetapi bagi pelaku bisnis akan 

mudah karena menggunakan bahasa bisnis. 

5.  Laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yzng 

mungkin terjzdi perubzhzn zturzn setizp tahun. Perlu diingat bahwa Ikatan 

Akuntansi Indonesia terus melakukan penyempurnaan SAK untuk mencapai 

harmonisasi dengan Standar Akuntansi Internasional. Tujuannya agar lebih 

berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan 

sejenis pada berbagai negara. 

 Dengan memahami keterbatasan laporan, maka pengguna informasi 

laporan keuangan dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi 

yang diberikan, sehingga kesimpulan yang diambil lebih akurat. 
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2.2  Analisis Laporan Keungan 

2.2.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

   Pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap (2004;190) yaitu : 

”Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 
antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif  dengan tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 
dalam proses menghasilkan keputusn yang tepat.”  
 
Menurut Mamduh Hanafi dkk (2005;5) : 

”Analisis laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena 

ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat 

resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.” 

 
Sedangkan menurut Horngren dkk (2006;536) adalah : 

” Financial statment analysis involves using financial data to assess 

some aspect of a company’s performance.” 

 
   Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan 

digunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan gambaran tentang keadaan 

keuangan perusahaan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

   Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan 

keuangan menurut Dwi Prastowo dan Juliaty (2002;53) adalah : 

   ”Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa 
tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat scereening awal dalam 
memilih alternatif investasi atau merger; sebagai alat forecasting 
mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang; sebagai 
proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau 
masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.” 
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   Menurut Harahap (2004;197), tujuan dari analisis laporan keuangan 

adalah : 

1. Screening 

  Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forecasting 

  Analisis ini dilakukan untuk maramalkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

di masa yang akan datang. 

3. Diagnosis 

  Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain.  

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk melihat prestasi manajemen, operasional, dan 

efisiensi. 

   Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

dapat memberikan pertimbangan yang lebih layak dan sistematis dalam rangka 

memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa datang, di mana data yng 

disajikan di laporan keuangan menggambarkan apa yang telah terjadi. 

 

2.2.3  Keterbatasan dan Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

   Agar tidak salah dalam melakukan analisis laporan keuangan pada 

perusahaan tertentu maka perlu diketahui keterbatasan analisis atas laporan 

keuangan menurut Harahap (2004;201-202), bahwa keterbatasan analisis laporan 

keuangan harus memperhatikan laporan seperti : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merup[akan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

laporan mengenai keadaan saat ini. 

2. Laporan keuangan besifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tetentu. Informasi ini disajikan untuk dapat digunakan semua 

pihak. Sehingga terpaksa selalu memperhatikan semua pihak pemakai yang 

sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan. 
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3. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan. 

   Disamping keterbatasan, maka perlu juga diketahui kelemahan analisis 

atas laporan keuangan Harahap (2004;203-204) mengemukakan bahwa 

kelemahan analisis laporan keuangan adalah : 

1.  Analisis laporan euangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karenanya 

kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis 

itu tidak salah. 

2.  Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 

suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, 

situasi ekonomi, situasi industri, gaya manjemen, budaya perusahaan dan 

budaya masyarakat. 

3.  Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4.  Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat 

beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka 

misalnya : prinsip akuntansi, jenis industri, periode laporan dan jenis 

perusahaan yang mempunyai aspek profit motive atau non profit motive 

 

2.2.4  Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan 

   Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada laporan keuangan. Sehingga dapat diketahui 

perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan 

dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan 

dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan keuangan 

perusahaan lainnya. 
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   Menurut Dwi Prastowo dan Juliaty (2002;54-55) ada dua metode analisis 

yang digunakan, yaitu : 

1. Metoda Analisis Horizontal (Dinamis) 
  Adalah metoda analisis yang dilakukan dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 
(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 
kecenderungannya. 

2. Metoda Analisis Vertikal (Statis) 
  Adalah metoda analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis 

laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 
membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada 
laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama. 

    
 
   Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

menurut Munawir (2002;36-37) adalah sebagai berikut : 

1.  Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

  Adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan 

keuangan dua periode atau lebih. Perbandingan ini ditunjukkan dalam : 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan tau penurunan dalam prosentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Dinyatakan dalam prosentase dari total 

2.  Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

  Adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan 

keuangan perusahaan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau turun. 

Metode atau teknik analisis ini dinyatakan dalam prosentase (trend percentage 

analysis).   

3.  Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statment 

  Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya.  
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4.  Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja 

dalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan pengguanaan kas (Cash flow statment analysis) 

Suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas 

atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

6. Analisis Perubahan Laba Kotor 

Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut, sehingga 

dapat mengambil kesimpulan dan atau menganbil tindakan yang dibutuhkan 

untuk periode-periode berikutnya.   

7.  Analisis Break-Even 

Adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 

oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, 

tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini break-even 

juga dapat diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan.  

8.  Analisis Rasio 
Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi 

dari kedua laporan tersebut. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis 

keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap 

kondisi keuangan perusahaan. 
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2.3  Kinerja keuangan 

2.3.1  Pengertian Kinerja Keuangan 

   Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003;215), adalah : 

   ”Suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh 
tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, 
sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya 
masa lalu atau yng diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen, dan 
semacamnya.” 

 
   Menurut Indra Bastian (2001;329), adalah : 
   ”Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan,misi dan visi organisasi yng tertuang dalam perumusan skema 
staregis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat 
juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai 
oleh organisasi dalam periode tertentu.” 

 
   Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia (2002;570), adalah : 

”Kinerja adalah  sesuatu yang dicapai / prestasi yang diperlihatkan / 

kemampuan kerja.”  

 
   Dari definisi-definisi di atas kinerja merupakan hasil atau prestasi yang 

dicapai dalam melaksanakansuatu tindakan tertentu. Keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat 

tergantung dari kinerja perusahaan dan manajemen dalam melakukan tanggung 

jawabnya. 

 

2.3.2  Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan  

   Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam proses 

perencanaan dan pengendalian. Melaui penilaian kinerja perusahaan dapat 

melakukan perencanaan serta memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

   Menurut Achmad S. Ruki (2004;20), manfaat penilaian kinerja adalah : 

1.  Meningkatkan prestasi kerja karyawan, baik secara individu maupun sebagai 

kelompok, sampai setinggi-tingginya dengan memberikan kesempatan pada 
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mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi di dalam kerangka pencapaian 

tujuan perusahaan. 

2.  Menangkap minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan 

hasil karya dan prestasi pribadi serta potensi latih karyawan dengan cra 

memberikan umpan balik pada mereka tentang prestasi mereka. 

3.  Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan dan 

pelatihan karyawan yang ebih tepat guna. 

4.  Menyediakan alat atau sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai 

dengan tingkat gajinya atau imbalannya sebagai bagian dari kebijakan dan 

sistem imbalan yang baik. 

5.  Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya 

tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya. 

 

   Menurut Mulyadi (2001;416), manfaat penilaian kinerja perusahaan 

adalah: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yng bersangkutan dengan karyawan, 

seperti : promosi, transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

  Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organsasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan.  
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2.3.3 Teknik Penilaian Kinerja Perusahaan Berhubungan dengan Harga 

Saham 

   Penilaian kinerja dikembangkan untuk memberikan petunjuk pada para 

manajemen dan untuk mengevaluasi kinerja. Perkembangan alat ukur penilaian 

kinerja dan spesifikasi struktur penghargaan merupakan hal utama dalam 

organisasi atau perusahaan. Karena alat ukur penilaian kinerja dapat 

mempengaruhi perilaku manajemen pemilihan kinerja dapat mendukung tingkat 

keserasian tujuan. Dengan kata lain, kinerja mempengaruhi dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan. 

   Rasio yang digunakan untuk memprediksi harga saham menurut Wiliam 

J. Sharpe (1995;420), meliputi : 

1.  Rasio Harga Saham Terhadap Laba (Price to Earning Ratio) 

  Price to Earning Ratio (PER) adalah penilaian prediksi dari para investor 

saham, terutama untuk menilai saham yang undervalue (di bawah book value nya) 

dengan harapan bias memberikan capital gain yang besar di masa yang akan 

datang, PER meruapakan ukuran kepercayaan pasar  terhadap nilai saham, yang 

secara teoritis makin tinggi ratio ini maka makin besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

                  PER = 
shareEarningper

Stockprice
 

 
2. Rasio Laba Terhadap Lembar Saham (Earning Per Share) 

   Earning Per Share (EPS) adalah tolak ukur profitabilitas modal yang telah 

ditanamkan para pemegang saham. EPS diperoleh dengan jalan membagi 

keuntungan yang diperoleh perusahaan selama masa tertentu dengan jumlah 

saham yang telah mereka terbitkan dan disetor. 

    EPS = 
dingutsmmonStockONumberOfCo

ommonStockilableForCEarningAva

tan
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3. Rasio Laba Terhadap modal (Return on Equity) 

   Return on Equity (ROE) dalam analisis keuangan mempunyai arti yang 

sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan. Analisis ROE ini  

merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Dengan menggunakan ROE kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba tidak diukur menurut besar kecilnya laba, 

melainkan harus dibandingkan dengan besarnya modal atau dana yang digunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut. 

    ROE = 
rsEquityStockholde

axofitAfterTNet Pr
 

 

4. Rasio Nilai Buku (Market Book Value Ratio) 

   Adalah nilai kekayaan bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa 

dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dimana nilai kekayaan bersihnya 

adalah jumlah modal pemegang saham setelah dikurangi saham preferen. 

Membandingkan antara nilai buku per lembar saham dengan harga pasar per 

lembar saham memberikan indicator lain untuk mempertimbangkan kinerja atau 

keadaan suatu perusahaan. 

    Market Book Value = 
erSahamnilaiBukuP

aSahamharg
 

 

5. Rasio Laba Terhadap Asset (Return on Assets) 

   Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi  perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan assets. 

    ROA = 
sTotalAsset

axofitAfterTNet Pr
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6.  RasioHutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) 

   Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menutup kemampuan perusahaan dalam menutup 

sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangaka panjang maupun jangka 

pendek, dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Dengan kata lain rasio ini 

mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri dari persentase modal sendiri 

dibandingkan dengan besar hutangnya. 

    DER = 
tyOwnersEqui

TotalDebt
 

 

7. Ratio Laba Terhadap Penjualan (Profit Margin) 

   Profit margin merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

banyak keuntungan operasionalbisa diperoleh darisetiap rupiah penjualan. 

  Profit Margin = %100X
Penjualan

iLabaOperas
 

 

2.4  Saham   

2.4.1  Pengertian Saham 

    Pengertian  Saham menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:5), adalah : 

    ”Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 
terbatas. Wujud saham adalah, selembar kertas yang menerangakan 
bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 
menerbitkan suratberharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan 
oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 
tersebut.” 

 
 
   Menurut Dyah R. Sulistyastuti (2002;1), adalah :    

”Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

pemilikan individu maupun institusi atas suatu perusahaan.” 
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Sedangkan menurut Martono dan Agus Harjito (2002;230), adalah : 

”Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan 
pemegangnya atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut 
(emiten). Saham juga merupakan bukti pengambilan bagian atau 
peserta dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan 
Terbatas).” 
 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

surat bukti keikutsertaan dalam permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas 

sebagian kekayaan perusahaan, hal ini berarti jika seorang investor membeli 

saham, maka iapun menjadi pemilik perusahaan tersebut, diamana proporsi 

kepemilikannya sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang dipunyai oleh 

pemegang saham tersebut. 

 
2.4.2  Jenis-jenis Saham 

       Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:6-7) : 

   Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas : 

1. Saham Biasa (Common Stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan 

pemiliknya paling yunior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta 

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

2. Saham Preferen (Preffered Stock), merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. 

  Saham biasa merupakan Efek yang paling populer di pasar modal. 

Umumnya pembicaraan seputar saham selalu mengacu kepada saham biasa, 

kecuali bial disebut secara khusus saham preferen. 

   Dilihat dari cara peralihannya saham dapat dibedakan atas : 

1. Saham Atas Tunjuk (Bearer Stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis 

nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke 

investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka 

dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam RUPS. 
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2. Saham Atas Nama (Registered Stock), merupakan saham yang ditulis dengan 

jelas siapa pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu. 

Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dapat dikategorikan atas : 

1. Blue-Chip Stocks, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang 

stabil dan konsisten dalam membayar deviden. 

2. Income Stocks, yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. 

3. Growth Stocks, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai 

reputasi tinggi. 

4. Speculative Stocks, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bias secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun,akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang,meskipun belum 

pasti.  

5. Counter Cyclical Stocks,yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Emiten seperti ini 

biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan 

masyarakat seperti rokok, consumer goods. 

 
2.4.3 Karakteristik Saham 

   Menurut Dyah R. Sulistyastuti (2002;2), karakteristik saham adalah : 

1. Berhak atas pendapatan perusahaan yang berupa deviden. 

2. Berhak atas harta perusahaan ketika perusahaan penerbitnya dilikuidasi. 

3. Berhak mengeluarkan suara, hak pemegang saham mengeluarkan suara dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

4. Tanggungjawab terbatas, maksudnya tanggung jawab pemegang saham atas 

perusahaan hanya sebatas nilai saham yang dimilikinya dan tidak memilki 

tanggungjawab secara pribadi yang menjadikan harta pribadi menjadi jaminan. 

5. Hak memesan efek terlebih dahulu. 
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2.4.4  Harga Saham 

  Dalam melakukan investasi pada pasar modal, khususnya saham. 

Perubahan harga saham menjadi perhatian penting bagi investor, selain kondisi 

emiten dan keadaan perekonomiannya. Harga saham yang digunakan dalam 

melakukan transaksi di pasar modal adalah harga yang terbentuk dari mekanisme 

pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar. Jadi harga saham yang digunakan 

bukanlah harga nominal dari saham tersebut. 

    Menurut Agus Sartono (2001;41), harga saham adalah : 

  “Harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari 

aliran kas yang diterima.” 

 
  Menurut Ridwan S. Sundjaja (2003;349), adalah : 

  ”Harga saham adalah saham yang dinilai per lembarnya telah 

tercantum dalam akta pendirian perusahaan.” 

 

  Nilai suatu saham dapat dipandang dalam empat konsep yang memberikan 

mana berbeda, menurut Dyah Ratih Sulistyastuti (2002;1) yaitu : 

1. Nilai nominal 

 Yaitu nilai per lembarsaham yang berkaita dengan kepentingan akuntansi 

dan hukum. Nilai nominal digunakan untuk menentukan besarnya modal 

disetor secara penuh pada neraca. Modal disetor penuh adalah nilai 

nominal saham dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan. 

Nilai nominal suatu saham disebut juga stated value, face value, nilai pari, 

par value. 

2. Nilai buku perlembar saham 

Yaitu total ekuitas dibagi jumlah yang beredar. Nilai ini menunjukkan 

nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki pemegangnya. Nilai 

buku per lembar saham dapat mencerminkan berapa besar jaminan yang 

diperoleh oleh data pemegang saham apabila perusahaan penerbit saham 

(emiten) dilikuidasi. 
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3. Nilai pasar (Market value) 

Adalah suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan 

penawaransaham dibursa saham. Harga pasar saham inilah yang 

menentukan indeks harga saham gabungan (IHSG). Fluktuasi harga saham 

di bursa yang menentukan resiko sistematis suatu saham.  

4. Nilai fundamental atau sering disebut nilai intrinsik saham 

Adalah menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersebut 

mencerminkan nilai yang sebenarnya (riil value ) sehingga tidak terlalu 

mahal ( overpriced) 

 

2.4.5 Perubahan Harga Saham 

  Perubahan harga saham dibursa ditentukan oleh pasar yang tergantung 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Saham yang memiliki adalah suatu 

perusahaan yang kinerja keuangannya baik akan sangat diminati oleh para 

investor. Makin banyak orang yang membeli suatu saham, maka harga saham 

tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya makin sedikit orang yang ingin 

membeli suatu saham, maka harga saham tersebut cenderung turun. Dalam jangka 

waktu panjang, kinerja perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya 

akan bergerak searah. 

  Perubahan harga saham. Menurut Jogiyanto (2003;383) adalah : 

  ”Perubahan harga saham merupakan kenaikan atau penurunan dari 

harga saham sebagai akibat dari adanya informasi baru yang 

mempengaruhi harga saham kemudian dibandingkan dengan harga 

saham setahun sebelumnya.”  

 

  Harga dari surat berharga mencerminkan penilaian investor terhadap 

proyek laba perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya penilaiannya 

terhadap kualitas manajemen. 

Perubahan Harga Saham = Harga saham ke n – Harga saham ke (n-1)    X 100% 
                                                          Harga saham ke (n-1) 
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2.4.6 Pendekatan Penilaian Saham 

   Ada dua pendekatan analisis yang sering digunakan dalam penilaian harga 

saham, pendekatan tersebut adalah : 

1. Pendekatan Fundamental 

   Analisis fundamental menurut Suad Husnan (2001;315), adalah sebagai 

berikut : 

”Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 
masa yang akan datang dengan (i) mengestimasi nilai faktor-faktor 
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 
datang, dan (ii) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 
sehingga diperoleh taksiran harga saham.” 

 
Analisis fundamental sangat berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Dengan analisis ini diharapkan calon investor akan mengetahui 

bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor. 

Apakah sehat atau tidak, ataukah cukup menguntungkan atau tidak. Nilai suatu 

saham sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan yang bersangkutan, karena 

nantinya akan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan 

juga resiko yang harus ditanggung. 

Analisis fundamental bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor 

adalah makhluk yang rasional. Keputusan investasi saham dari seorang pemodal 

yang rasional didahului oleh analisis terhadap variabel yang secara fundamental 

diperkirakan akan menghubungakan harga suatu saha.Argumentasi pada dasarnya 

bahwa nilai mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik pada suatu saat 

tetapi juga bahkan lebih penting lagi harapan akan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan nilai di kemudian hari. 

 
2. Pendekatan teknikal 

   Analisis teknikal menurut Suad Husnan (2001;367) adalah : 

   ”Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 
saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham 
tersebut (kondisi pasar) di waktu yang lalu. Pemikiran yang 
mendasari analisis tersebut adalah (i) bahwa harga saham 
mencerminkan informasi yang relevan, (ii) bahwa informasi tersebut 
ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu, dan (iii) 
karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu 
dan polatersebut akan berulang.” 
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   Analisi teknikal ini cukup sering dipakai oleh calon investor, dan biasanya 

data yang digunakan dalam analisa berupagrafik atau program komputer. Analisis 

teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli 

(masuk ke pasar) atau menjual (Keluar dari pasar), dengan memanfaatkan 

indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. 

 

2.4.7   Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Harga Saham   

 Harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang bersifat 

kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, antara lain pengaruh peraturan 

perdagangan saham, pengawasan atas pelanggaran pelaku bursa, psikologi modal 

dan lain sebagainya. Menurut Keown dialih bahasakan oleh Chaerul D. 

Djakman (1998;468), Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu : 

1.  Penawaran dan Permintaan 

 Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa minat 

investor terhadap saham suatu perusahaan, oleh karena itu harga saham setiap saat 

bisa berubah seiring dengan minat investor untuk mendapatkan mdalnya pada 

saham. 

2.  Harapan dan Perilaku Investor 

    Harga saham dapat dipengaruhi oleh harapan investor atau perkiraan 

investor mengenai keputusan manajemen mengenai kebijakan devidennya.  

3.  Kondisi Keuangan Perusahaan 

  Nilai dari suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Kondisi perusahaan yang baik biasanya akan 

meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga harga saham naik 

dan sebaliknya, jika kondisi perusahaan buruk juga akan mempengaruhi harga 

saham 

4. Tingkat Efisiensi Pasar modal 

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

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan) adalah acak 

(random). Apabila harga-harga selalu mencerminkan semua informasi yang 
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muncul (yaitu informasi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya). Dengan 

demikian perubahan harga tidak bisa diperkirakan sebelumnya. 

5.  Kondisi Ekonomi dan politik pada umumnya 

  Faktor ini akan empengaruhi Supply dan Demand akan saham. Keadaan 

ekonomi yang satbil dan situasi politik yang aman akan menarik minat investor 

(terutama investor asing) untuk berinvestasi. 

 

2.5 Tinjauan Atas Pasar Modal Indonesia 

   Sebelum membahas mengenai pasar modal dan bursa efek terlebih dahulu 

akan diuraikan definisi dari beberapa hal penting yang sering disebutkan dalam 

pembahan ini. 

   Menurut DjokoSusanto dan Agus Sabardi (2002;137) : 

1. Efek 

Adalah suatu instrumen bukti kepemilikan yang dapat dipindahtangankan 

dalam bentuk surat berharga , saham,obligasi, bukti hutang, bunga atau 

partisipasi dalam suatu perjanjian baik bagi hasil, hak (right) untuk 

membeli saham, atau waran untuk pembelian di masa mendatang atau 

instrumen sejenis yang dapat dipertukarkan, diperjualbelikan.  

2. Emiten 

Adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada 

masyarakat investor melalui penawaran umum.  

3. Penawaran Umum 

Adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk 

menjual efek kepada masyarakat  berdasarkan tata cara yang diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 dan peraturn 

pelaksanaannya. 

 

Pasar modal sejak lama telah menjadi lembaga yang sangat diperhitungkan 

bagi perkembangan ekonomi negara. Kegiatan pasar modal pada umumnya 

dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain oleh pusat perdagangan sekuritas 

atau bursa efek (Stock Market), yang didalamnya terdapat berbagai lembaga 
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seperti lembaga kliring dan lembaga keuangan lainnya yang kegiatannya terkait 

satu sama lainnya. Di bursa efek pembeli dan penjual efek yang terdaftar di bursa 

bertemu dan mengadakan transaksi jual beli efek. 

 

2.5.1  Pengertian Pasar Modal 

   Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan 

dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi.  

Undang-undang RI no. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 13 tentang pasar modal  

menyatakan bahwa : 

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum 
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 
efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 
dengan efek.” 

 
Berikut definisi pasar modal menurut Suad Husnan (2001:3) : 
 

”Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan 
(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam 
bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 
pemerintah maupun pihak swasta.” 
 

   Sedangkan menurut Djoko Susanto dan Agus Sabardi (2002;133) : 

”Pasar modal adalah pasar bagi instrumen financial (misal obligasi 

dan saham) jangka panjang (lebih dari satu tahun jatuh temponya)”. 

 
    Dari definisi-definisi di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan pasar 

modal adalah pasar dimana para pembeli,penjual,dan peminjam bertemu, dimana 

transaksi yang terjadi diantara mereka adalah berupa pinjaman jangaka panjang 

dan atau saham-saham serta obligasi. 

 
2.5.2 Manfaat dan Fungsi Pasar Modal 

   Secara khusus, pasar modal di indonesia mempunyai fungsi dan tujuan 

yang lebih luas. Terdapat tiga aspek mendasar yang ingin dicapai Pasar Modal di 

Indonesia. Menurut Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1976,  yaitu : 

1. Mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam 

kepemilikan saham-saham perusahaan. 
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2. Pemerataan pendapatan masyarakat melalui kepemilikan saham 

perusahaan. 

3. Menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan 

penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. 

   Manfaat pasar modal menurut Agus Sartono (2001;38-39), dalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Emiten 

  Adapun manfaat pasar modal bagi emten adalah : 

1) Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, dan dapat sekaligus 

diterima oleh emiten pada saat pasar perdana. 

2) Tidakada covenant sehinggamanajemen dapat lebih bebas dalam 

mengelola dana yang diperoleh perusahaan. 

3) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki cotra perusahaan dan 

ketergantungan terhadap bank kecil. Jangka waktu penggunaan dana tak 

terbatas. 

4) Cash flow hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar daripada harga 

nominal perusahaan. 

5) Tidak ada beban finansial yang tetap, profesionalisme manajemen 

meningkat. 

2. Bagi Pemodal 

Adapun manfaat pasar modal bagi para investor adalah : 

1) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham yang menjadi 

capital gain. 

2) Sebagai pemegang saham investor memperoleh deviden,dan sebagai 

pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap setiap tahun. 

3) Bagi pemegang saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), dan hak suara dalam RUPO bagi pemegang 

obligasi. 



 39 

4) Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi misalnya dari saham 

A ke saham B sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan 

keuntungan. 

5) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk 

memperkecil risiko secara keseluryhan dan memaksimumkan keuntungan. 

3. Bagi Lembaga Penunjang 

  Berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga 

penunjang menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan bidang masing-masing. Keberhasilan pasar modal tidak terlepas dari 

peran lembaga penunjang. Manfaat lain dari berkembangnya pasar modal 

adalah munculnya lembaga penunjang baru sehingga semakin bervariasi, 

likuiditas efek semakin tinggi.  

4. Bagi pemerintah 

  Adapun manfaat yang langsung dirasakan oleh pemerintah adalah : 

1) Sebagai sumber pembiayaan badan usaha milik negara sehingga tidak lagi 

tergantung pada subsidi dari pemerintah. 

2) Manajemen badan usaha menjadi lebih baik, manajemen dituntut untuk 

lebih profesional. 

3) Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa bagi 

pembiayaan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 

 

2.5.3   Instrumen Pasar Modal 

   Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Y. Sri Susilo 

dkk  (2000;200-203) instrumen pasar modal antara lain : 

1. Saham, dapat diidentifikasikan 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. 
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2. Saham preferen, adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Pemegang saham preferen memang tidak menanggung resiko 

pemegang saham preferen lebih besart jika dibandingkan resiko 

pemegang obligasi. 

3. Obligasi, daalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 

antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Surat obligasi 

adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas 

tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan 

obligasi. 

4. Warrant, adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang sudah ditentukan. 

5. Right Issue, merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang 

dikeluarkan emten.         

 

2.6   Hubungan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Harga Saham 

   Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham yang diminati untuk 

menjadi alternatif investasi adalah supaya para investor tersebut mendapat 

gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan tersebut untuk 

tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang serta keuntungan yang akan 

diperoleh sehingga para investor tersebut adalah melakukan investasi pada 

perusahaan yang tepat. Salah satu perhatian investor dalam menganalisis saham 

yang diminatinya adalah harga saham itu sendiri.          

   Pengukuran prestasi perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan sangat penting bagi investor karena apabila hasil dari analisis rasio 

keuangan menunjukkan rasio keuangan yang baik, akan mencerminkan prestasi 

perusahaan yang baik pula, hal ini akan menarik minat investor terhadap saham 

perusahaan, sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat dan 

menyebabkan harga saham di pasar modal akan mengalami kenaikan. 

 


