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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pengaruh 

 Terdapat beberapa konsep mengenai pengaruh, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:849) yaitu: 

“daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.” 

 

2. Menurut Badudu & Zain (1999:1031) yaitu : 

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi; 

(2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain;  

(3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.” 

   

 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu 

daya yang dapat membentu atau mengubah sesuatu yang lain. Sehingga dalam 

penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang ada atau yang 

ditimbulkan oleh analisis rasio profitabilitas terhadap harga saham.  

 

2.2  Laporan Keuangan 

 Pada mulanya laporan keuangan hanyalah sebagai hasil akhir dari 

pekerjaan bagian pembukuan suatu perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan 

digunakan juga sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya suatu perusahaan 

sangat memerlukan suatu laporan keuangan yang berisi keterangan mengenai 

keadaan keuangan perusahaan di mana dengan hasil analisis tersebut pihak-pihak 
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yang berkepentingan dapat melihat tingkat kemajuan yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut dan kemudian mengambil keputusan. 

 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2002:2) bahwa laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang 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 Zaki 

Baridwan (2000:17), laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat 

oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Laporan keuangan dapat 

juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2), laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup laporan keuangan 

pokok ditambah laporan lainnya yang bersifat melengkapi laporan keuangan 

dasar, pelengkap atau suplemen laporan keuangan ini berkaitan langsung atau 

tidak langsung dengan informasi yang disediakan melalui laporan keuangan 

pokok. 

 Menurut Kieso dan Weygandt (2001:9), laporan keuangan merupakan 

sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak 

luar perusahaan. Laporan ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan 
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yang dikuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya 

ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi 

mengubah kewajiban ini. 

 Menurut Mamduh M. Hanafi (2003:49), laporan keuangan merupakan 

salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti 

informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas 

manajemen dan lainnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:201), laporan 

keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi, laporan 

keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai 

salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.  

Berdasarkan beberapa definisi laporan keuangan dari berbagai sumber, 

dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang 

pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam suatu periode tertentu 

yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

 

2.2.2  Bentuk Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2002:13) laporan keuangan pada umumnya terdiri 

dari neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Namun, pada 

prakteknya sering diikutsertakan beberapa cacatan yang sifatnya memberikan 

informasi atau keterangan yang lebih rinci. Misalnya laporan perubahan modal 

kerja, laporan arus kas (cash flow), perhitungan harga pokok maupun daftar-daftar 

lampiran lainnya. 

2.2.2.1 Neraca 

 Menurut Munawir (2002:13), neraca adalah laporan yang sistematis 

tentang aktiva (assets), hutang (liabilities) dan modal sendiri (owners equity) dari 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada saat buku ditutup yakni 

akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun. Sedangkan menurut Sofyan Syafri 
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Harahap (1998:72), neraca menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha 

pada tanggal tertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta 

yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut 

pasiva atau dengan kata lain aktiva adalah investasi di dalam perusahaan dan 

pasiva adalah sumber-sumber yang digunakan untuk investasi tersebut. 

2.2.2.2  Laporan Laba Rugi 

 Menurut Munawir (2002:26), laporan laba rugi adalah suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan dan biaya yang diperoleh suatu perusahaan selama 

peride tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang 

diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. 

 Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:15), 

laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu 

tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, total asset perusahaan berubah disebabkan 

oleh kegiatan investasi, pendanaan dan kegiatan operasional. 

2.2.2.3 Laporan Perubahan Modal 

 Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang melaporkan 

perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut 

dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode 

berjalan harus dilaporkan dalam laporan ini. Demikian juga laporan perubahan 

modal dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada 

akhir periode harus dilaporkan di neraca. 

 Menurut C. Rollin Niswonger dkk. (1999:25), laporan perubahan modal 

adalah ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi 

dalam suatu periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Hasil operasi 

perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. 
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2.2.2.4 Laporan Arus Kas 

 Menurut C. Rollin Niswonger dkk. (1999:26), laporan arus kas adalah 

suatu ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk 

suatu periode waktu tertentu, seperti sebulan atau setahun. Laporan arus kas dapat 

memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan dan 

operasi perusahaan selama periode tertentu. 

 Sedangkan menurut Ridwan S. dan Inge Barlian (2002:74), laporan arus 

kas terdiri dari tiga bagian, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan ikhtisar penerimaan dan 

pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Arus kas dari aktivitas 

investasi, melaporkan transaksi kas untuk pembelian atau penjualan aktiva tetap. 

Dan arus kas dari aktivitas pendanaan, melaporkan transaksi kas yang 

berhubungan dengan investasi oleh pemilik, peminjam dana dan pengambilan 

uang oleh pemilik. 

 Tujuan laporan arus kas menurut Kieso dan Weygandt (2001:302) adalah 

memberikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas 

dari suatu perusahaan selama satu periode. Selain itu laporan kas juga 

menunjukkan efek aktivitas investasi dan pendanaan. 

2.2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan terdiri dari: 

1. Informasi umum : menjelaskan secara singkat latar belakang perusahaan. 

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi : menjelaskan informasi-informasi mengenai 

penyajian laporan keuangan, prinsip-prinsip, taksiran-taksiran yang 

digunakan, metode akuntansi dan penjelasan mengenai masing-masing pos 

dalam laporan keuangan. 

3. Catatan atas laporan keuangan juga menyediakan rincian dari masing-masing 

pos yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Contoh : Pada pos kas; terdiri atas: 
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- PT. Bank Mandiri, Tbk. 

- PT. BNI, Tbk 

- PT. BRI, Tbk 

 

2.3 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Agnes Sawir (2005:8) analisis yang dipergunakan menganalisis 

laporan keuangan adalah : 

1. Analisis Profitabilitas 

Kemampulabaan (profitabilitas) merupakan hasil akhir bersih dari 

berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio kemampulabaan akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini 

memberi gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio 

kemampulabaan yang umum digunakan adalah:    

a. Return on Assets (ROA) 

    ROA     = 
Net Income 

  

Total Asset 

 

ROA sering disamakan dengan ROI (Return on Investment). Rasio ini 

menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai 

aktiva. Semakin tinggi hasilnya maka semakin efektif dalam mengelola asset. 

ROA merupakan rasio yang ,menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. 

Perusahaan yang mampu menghasilkan ROA yang besar mempunyai 

peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan modal sendiri, 

karena laba yang dihasilkan tersebut kemungkinan akan ditanam kembali dalam 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan. 
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ROA yang positif menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan tidak mampu 

memberikan keuntungan bagi perusahaan yang akhirnya perusahaan akan 

menderita kerugian sehingga pertumbuhan modal sendiri akan menurun. 

Selain karena keuntungan yang dihasilkan maupun kerugian yang diderita, 

tinggi rendahnya ROA yang tergantung pada keputusan alokasi dana dalam aktiva 

yang merupakan sumber dana dalam aktiva yang merupakan sumber ekonomi 

akan menentukkan titik penghasilan perusahaan yang mampu menghasilkan 

keuntungan, keuntungan yang ditanam kembali akan menambah modal sendiri  

b. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham. Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat 

keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan. ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau 

yang sering disebut sebagai rentabilitas usaha. Semakin besar rasio ini semakin 

baik. 

Untuk melakukan analisis profitabilitas merupakan hasil akhir dari 

berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan perusahaan, diperlukan angka-

angka indikator. Analisis profitabilitas ini memberikan jawaban akhir tentang 

efektif tidaknya suatu perusahaan. Profitabilitas dapat diukur melalui kemampuan 

perusahaan mempertahankan kebikjakan dividen yang stabil sementara pada saat 

yang sama dapat mempertahankan kenaikan kekayaan pemegang saham dalam 

perusahaan. 

    

 

 

ROE     = 
Net Income 

  

Net Worth 
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Pada rumus diatas menunjukkan bahwa dengan menunjukkan bahwa 

dengan meningkatkan laba bersih maka akan meningkatkan pula nilai dari ROE 

jika ekuitasnya tetap. Demikian pula sebaliknya dengan menurunnya laba bersih 

akan menurunkan nilai ROE. 

Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2002), ROE merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan ekuitas ini merupakan salah satu dari faktor dasar dalam 

menentukkan pertambahan tingkat pendapatan perusahaan. Ada dua sisi dalam 

menggunakan ROE, kadang-kadang diasumsikan bahwa ROE yang akan datang 

merupakan perkiraan dari ROE yang lalu. Tetapi ROE yang tinggi pada masa 

yang lalu tidak menjamin ROE yang akan datang masih tetap tinggi. 

2.4 Kinerja  

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat sangat tergantung kepada kinerja perusahaan dan manajer 

perusahaan di dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya. 

2.4.1  Pengertian dan Penilaian Kinerja 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Kinerja keuangan 

dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan dinilai secara 

kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat dari segi pengelolaannya, 

pergerakannya, maupun tujuannya. 

Penilaian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan 

pengertian mengenai penilaian dan kinerja, yaitu : 

“Penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris 

sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem pengukuran”. 

“Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja atau sesuatu yang 

dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Dalam bahasa inggris sering diartikan 

dengan performance yang mempunyai arti pelaksanaan”. 
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Jika kedua pengertian ini digabungkan, maka pengertian dari penilaian 

kinerja menurut Mulyadi (2001:415) adalah sebagai berikut : 

“Penilaian Kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Kinerja keuangan menurut Jumingan (2006:239) adalah : 

“Gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik 

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran dana yang 

biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas”. 

 

2.5  Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Menurut Asril Sitompul (2000:164) : 

“Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Bukti 

kepemiikan ini terdapat dalam dua bentuk yaitu saham yang dikeluarkan atas 

nama pemiliknya disebut saham atas nama dan saham yang tidak mencantumkan 

nama pemiliknya disebut saham atas tunjuk.” 

 Jadi dapat dijelaskan bahwa saham adalah surat bukti keikutsertaan dalam 

permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan perusahaan, 

hal ini berarti kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi 

pemilik perusahaan tersebut, di mana proporsi kepemilikannya sesuai dengan 

jumlah kepemilikan saham yang dipunyai oleh pemegang saham tersebut. Wujud 

saham dalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

 Sebuah perusahaan go public dengan menerbitkan saham melalui proses 

IPO (Initial Public Offering). Dengan menerbitkan saham, yang berarti menjual 

sebagian kepemilikan perusahaan kepada publik, perusahaan mendapatkan dana 

segar yang dapat digunakan untuk tujuan ekspansi, operasional, atau yang lainnya. 



19 

 

 

 

Dengan menerbitkan saham, nilai sebuah perusahaan menjadi lebih mudah untuk 

diukur. 

 

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

adalah sebagai berikut : 

a. Saham tidak memiliki jatuh tempo. Saham akan selalu ada selama 

perusahaan berdiri, tidak ada batas waktu sampai kapan saham tersebut 

akan jatuh tempo. 

b. Saham tidak memiliki batasan dalam penerimaan pembayaran dividen. 

Seberapa besar saham yang dimiliki, maka pemegang saham berhak 

mendapat dividen sebesar proporsi saham yang dimilikinya. 

c. Dalam keadaan bangkrut pemilik saham tidak dikenakan klaim 

dikarenakan saham memiliki resiko, maka apabila dalam keadaan 

kebangkrutan maka pemegang saham tidak dapat dikenakan klaim oleh 

para kreditor. 

 

2.5.2 Pengertian Harga Saham 

Harga Saham merupakan nilai pasar dari selembaran 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 intristik suatu saham dan kemudian 

membandingkannya.  

Pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

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

undervalued (harganya terlalu rendah), dan karenany saham tersebut 

harus dibeli atau ditahan jika harga saham tersebut telah dimiliki. 

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

dinilai overvalued (harganya terlalu mahal), dan karena itu harus 

dijual. 

3. Apabila nilaii intristik = harga pasar saat ini,. Maka harga saham 

tersebut dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. 
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Saham  biasanya diperdagangkan di lantai bursa dengan harga pasar yang 

akan berbeda-beda pada setiap waktu, hal ini akan berkaitan dengan nilai dari 

suatu saham tersebut. Menurut Sentanoe Kertonegoro (1995:102) berbagai jenis 

nilai saham yaitu nilai nominal, nilai buku, dan nilai intristik. 

Nillai Nominal adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham dan 

pencantumannya berdasarkan keputusan dan hasil pemikiran perusahaan yang 

mempunyai saham tersebut. Jadi nilai nominal sudah ditentukan pada waktu 

saham itu diterbitkan. 

Nilai buku menunjukkan nilai bersih kekayaan perusahaan, artinya nilai  

buku merupakan hasil perhitungan dari total perusahaan yang dikurangkan dengan 

hutang serta saham preferen kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar.  

Nilai buku seringkali lebih tinggi daripada nilai nominalnya. 

Nilai intristik adalah nilai yang mengandung unsur kekayaan perusahaan 

pada saat sekarang dan unsur potensi perusahaan untuk menghimpun dana dimasa 

yang akan datang. 

Kalau kemudian saham diperjualbelikan di pasar yaitu di bursa efek, maka 

diperoleh harga pasar. Harga ini disebut kurs saham. Harga pasar secara umum 

adalah haraga saham yang dibentuk oleh kekuataan hukum permintaan dan 

penawaran yaitu dimana saham banyak diminati oleh investor maka harganya 

cenderung naik, namun sebaliknya apabila saham kurang diminati maka harganya 

cenderung akan turun. 

 

2.5.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 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 teradap kebijakan 

devidennya. Harapan tersebut didasarkan pada sejumlah internal 

perusahaan seperti jumlah deviden sebelumnya, pendapatan yang bada, 

dan perkiraan di masa yang akan datang, strategi-strategi investasi dan 
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keputusan-keputusan pendanaan. Mereka juga memperhitungkan hal-

hal eksternal seperti kondisi perekonomian umumnya (Keown, 

1996:468). 

b. Kondisi Keuangan Perusahan 

Nilai dari suatu perusahaan dapat 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 kondisi perusahaan yanng 

buruk akan menurunkan harga saham (Usman : 1997). 

c. Permintaan dan Penawaran 

Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuataan permintaan 

dan penawaran di pasar modal. Fluktuasi  harga saham mencerminkan 

seberapa besar minat investor terhadap harga 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 

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

harga sekuritasnya telah menceminkan semua informasi yang relevan) 

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

semua informasi baru muncul (informasi yang tidak bisa diperkirakan 

sebelumnya). Dengan demikian perbahan harga tidak bisa diperkirakan 

sebelumnya. 

 

2.5.4 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 lainnnya dalam menemukan pola 

yang mungkin  dapat memprediksi dari gambaran  yang telah dibuat. 

Atau analisis yang menganggap harga saham bahwa saham adalah 
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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 irasional 

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 analsis 

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. Gambran 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 hariasn sederhana. Analisis 

membuat grafik dan memplot harga saham-saham atau 
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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 dibentuk teori ini 

dapat dikategorikan dalam 4 fase yaitu : 

1. The Left shoulders, periode pembelian yang ramai dan 

diikuti demngan sepinya perdagangan kemudin 

mendorong harga ke puncak yang baru sewbelum harga 

mulai menurun kembali. 

2. The head. Dorongan pembelian yang besar, 

meningkatkan harga ke tingkat yang tinggi, kemudian 

jatuh di bawah 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 menentukkan 

nilai surat berharga. Analisis ini mempelajari brosur atau data-data 

industri perusahaan, penjualan, kekayaan, pendapatan, produk, dan 

penyerapan pasar, evaluasi manajemen perusahaan, membandingkan 

dengan pesaingnya, dan memperkirakan nilai interistik dari saham 

perusahaan tersebut. Model yang populer dalam analisis fundamental 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan PER (Price Earning Ratio)   
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PER dihitung dengan membagi harga saham pada suatu saat 

dengan EPS (Earning Per Share). PER dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Memperkirakan atau Memprediksi 

• Tingkat diskon yang telah disesuaikan 

• Tingkat pertumbuhan 

• Dividen tunai per saham 

• Earning Per Share 

• Rasio pembayaran dividen 

b. Price Earning Ratio yang diperkirakan: 

Price Earning yang diperkirakan = Cash dividen / EPS 

    Discount Rate-Growth Rate 

 

c. Price Earning Ratio yang sesungguhnya : 

Actual P/E  = Harga Pasar Saham (current) 

  Pendapatan Per Saham (current) 

Hasil dari nperbandingan 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 karna 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. 
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2.5.5 Jenis-jenis Saham 

Saham mempunyai berbagai macam jenis yang kita bedakan menurut cara 

pengalihan dan manfaat yang diperoleh daripemegang saham Marzuki Usman, 

Singgih R, dan Syahrir Ika (1997:113-126) menjelaskan jenis-jenis saham 

sebagai berikut : 

1. Cara Perlaihan Hak 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) 

Sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama 

penulisnya agar mudah dipindah tangankan 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 memindah tangankan kepemilikannya 

pada orang lain. Pemilik Saham atas unjuk yang sah secara hukum, 

berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

b. 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 digolongkan sebagai berikut : 

a. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir 

dalam pembagian dividen, hak atas kekayaan perusahaan apabila 

perusahan tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini merupakan saham yang 

paling dikenal di masyarakat. 
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Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang ssaham. 

Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham meningkat  

 

 

 

 

 

Saham biasa dibedakan menjadi : 

• Blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan 

yangmempunyai reputasi tinggi, sebagai leader dari erusahaan 

sejenis, mempunyai pendapatan yang stabil dan konsisten 

dalam membayar dividen. 

• Inc stock, yaitu saham dari suatu emiten dimana emiten yang 

bersangkutan dapat membayar dividen lebih tinggi dan secara 

teratur membayarkan dividen tunai. 

• Growth stock (well-known), yaitu saham dari emiten yang 

mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai 

leader dari perusahaan sejenis. 

• Growth stock (lesser-known), yaitu saham dari emiten yang 

bukan sebagai leader dari industri, tetapi mempunyai ciri 

seperti Growth stock (lesser-known). Umumnya saham ini 

berasal dari daerah yang kurang popular dikalangan emiten. 

• Speculative stock yaitu saham yang emitennya tidak bisa secara 

konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun tapi 

mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi di masa yang 

akan datang meskipun belum pasti. 

Laba per saham =      Laba saham biasa 

                     Saham biasa yang beredar
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• Counter cyclical stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh 

oleh kondisi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada 

saat resesi haraga saham ini tetap tinggi dan emitennya mampu 

memberikan dividen yang tinggi karena kemampuan emiten 

dalam mendapatkan penghasilan yang tinggi pada saat resesi. 

Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam menghasilkan 

produk yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti barang-barang 

konsumsi. 

3. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham Preferen adalah saham yang terbentuk gabungan antara obligasi 

dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap 

(seperti bunga obligasi), namun dapat juga tidak mendatangkan hasil 

yang dikehendaki oleh investor. 

Di dalam praktek pasar modal dikenal ada beberapa jenis saham 

preferen yaitu: 

• Cummulative preferen stock 

Saham sejenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas 

perhitungan pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam 

suatu persentase jumlah tertentu. Apabila dalam tahun tertentu 

dividen yang dibayar tidak mencukupi atau tidak dibayarkan 

sama sekali, maka hal inidiperhitungkan dalam tahun-tahun 

berikutnya. 

Pembayaran dividen yang pemegang saham ini selalu 

didahulukan dari pemegang saham biasa. 

• Non Cummulative prefferen stock 

Pemegang saham jenisini mendapat prioritas dalam pembagian 

dividen samapai pada suatu persentase atau jumlah tertentu, 

tapi tidak bersifat kumulatif. Bila pada tahun tertentu dividen 

yang akan dibayar kurang atau tidak diperhitungkan di tahun 

berikutnya . 
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• Participating prefferen stock 

Pemilik saham preferen jenis ini disamping mendapat dividen 

tetap seperti yang telah ditentukan pada tahun lalu, juga 

mendapat ekstra dividen apabila perusahaan mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut dapat berupa penjualan 

atau keuntungan pada waktu tertentu. 

 

2.5.6 Nilai Saham 

Menurut Jogiyanto (2000), beberapa nilai yang berhubungan dengan 

saham adalah sebagai berikut : 

1. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai Buku merupakan niali 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 niali 

kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai 

Nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus 

ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat 

diambil oleh pemegang saham. 

b. Agio Saham 

Agio Saham (additional paid-in capital atau in excess of far value) 

Merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. 

c. Nilai Modal Disetor 

Nil;ai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar 

oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan 

dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor 

merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio 

saham 
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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 menunjukkan aktiva bersih yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

2. Nilai Pasar (Market Value) 

Niali Pasar adalah harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

3. Nilai Intristik (Intristik Value) 

Nilai Intristik 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 

menentukkan nilai intristik dari saham adalah analisis sekuritas 

fundamental (fundamental security analysii) dan analissi teknikal 

(technical analysis). 

 

2.6 Pengaruh rasio Profitabilitas Terhadap Harga saham 

Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh para pemakai 

laporan keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan. Performa suatu 

perusahaan dapat dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui tentang keadaan keuangan dan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. 

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui secara mendalam 

dengan cara membaca, membuat analisa, dan menginterpretasikan laporan 

keuangannya. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode dalam 

menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu 

metode dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini 

mencoba menginterpretasikan kondisi keuangan dari hasil-hasil operasi 
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perusahaan dengan melihat hubungan dari berbagai pos pada laporan keuanagn. 

Angka rasio mempunyai arti tertentu yang dapat menggambarkan baik buruknya 

kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat dilihat kinerja perusahaan 

tersebut. 

Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan rasio 

dari waktu ke waktu atau membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan 

lain yang bergerak pada industri yang sama atau sejenis. Penilaian kinerja 

perusahaan dengan rasio keuangan sangat penting bagi calon investor atau 

investor, karena apabila hasil dari analisis rasio keuangan ini menunjukkan rasio 

keuangan yang baik maka akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik pula. 

 

Disamping rasio Profitabiliitas, investor saham (atau calon investor saham) 

menggunakan Earning per Share (EPS) atau laba per saham untuk menganalisis 

kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai. 

 

 

 

 

 

 

Bagian pembagi (denominator) merupakan rata-rata tertimbang jumlah 

yang beredar awal periode, jumlah saham yang beredar akhir periode. 

EPS bisa digunakan untuk beberapa macam analisis. EPS biasa digunakan untuk 

menganalisisi profitabilitas suatu saham oleh para analis surat berharga. 

 

EPS                 calon investor tertarik 

 

           Permintaan saham          harga saham    

 

Calon investor lebih meminati saham yang memiliki saham yang memiliki 

earning per share tinggi dibandingkan saham yang memiliki earning per share 

EPS  =            Laba bersih 

    Jumlah lembar Saham 
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rendah. Earning per share yang rendah cenderung membuat harga saham turun. 

Semakin tinggi nila EPS akan menggembirakan pemegang  saham karena semakin 

besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Dengan meningkatnya laba 

maka harga saham cenderung naik, sedangkan laba menurun maka harga saham 

ikut juga turun. 


