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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Laporan Keuangan 

 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 

 Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses 

pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian kejadian ekonomi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi. 

 Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan definisi dari laporan 

keuangan adalah (IAI, 1992:2 para 07): 

 “ 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 

seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang 

berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri 

dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. 

 

 Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2001:69) : 

 “ Statement that reflect the collection, tabulation and final summarization of 

accounting data.” Laporan keuangan merupakan pernyataan yang menunjukkan 

koleksi, tabulasi dan ringkasan akhir dari data akuntansi. 

 

 Menurut Weston dan Copeland, terjemahan Jaka Wibisana dan Hibrandoko : 

 “ Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan 

memberikan dasar, bersama dengan analisis break even, untuk membuat proyeksi 
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dan peramalan untuk masa depan. Laporan keuangan merupakan kartu untuk 

mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi.” 

 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa 

laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan informasi keuangan 

lainnya yang merupakan cerminan kinerja perusahaan pada periode tertentu yang 

dihasilkan dari proses akuntansi dan merupakan alat untuk peramalan kemampuan 

perusahaan dalam aspek-aspek ekonominya di masa depan. 

 

2.1.2    Tujuan dan pemakai laporan keuangan 

2.1.2.1 Tujuan laporan keuangan 

 

 Tujuan laporan keuangan menurut Financial Accounting Standard Board 

dalam Statement of Financial Accounting Concepts No.1 (FASB, seperti dikutip 

oleh Kieso, Weygandt dan Warfield 2001:5) menyatakan bahwa tujuan dari 

pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 

 

1. “ To provide information that is useful in making investment, credit 

and similar decisions.” 

2. “ To provide information that is useful in assessing amounts, timing 

and uncertainty of prospective cash receipts.” 

3. “ To provide information about the economic resources of enterprise 

resources, claim to those resources and changes in them.” 

 

Menurut FASB, tujuan dari laporan keuangan diantaranya adalah untuk 

menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan 

investasi, kredit dan keputusan-keputusan sejenis. Laporan keuangan juga 

dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam 

memperkirakan jumlah, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa 

yang akan datang serta dapat digunakan untuk menyediakan informasi 
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tentang sumber daya ekonomi suatu perusahaan, klaim atas sumber daya 

tersebut melaporkan perubahannya. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah: 

 “ Tujuan laporan keuangna adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

 Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 

manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai 

apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian agar mereka dapat membuat keputusan untuk menahan atau 

menjual investasi mereka dalam perusahaan, keputusan untuk mengangkat 

kembali atau mengganti manajer.” 

 

 Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, para pemakai dapat 

mengevaluasi keadaan perusahaan secara finansial sehingga dapat memprediksi 

prospek perusahaan di masa yang akan dating, apakah menguntungkan atau tidak. 

Informasi ini mencerminkan bagaimana perusahaan tersebut dalam melakukan 

usahanya secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang semaksimal 

mungkin. Pada akhirnya informasi ini digunakan oleh pemakai sebagai acuan 

untuk mengambil keputusan yang tepat. 

  

2.1.2.2 Pengguna laporan keuangan 

 Para pemakai tersebut laporan keuangan menurut Pedoman Standar 

Akuntansi Keuangan (IAI:1999:7), para pemakai tersebut menggunakan laporan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. Berikut ini 

penjelasan kedua hal tersebut : 

 

1. Investor. Investasi mengandung resiko yeng melekat. Keputusan untuk 

berinvestasi harus dilakukan dengan hati-hati. Laporan keuangan dapat 



 20

membantu investor untuk mengkaji pilihannya dalam berinvestasi. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai risiko yang melekat dari investasi yang mereka 

lakukan serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

ingin memastikan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja adalah 

perusahaan yang stabil, kestabilan perusahaan dapat menciptakan 

suasana kerja yang baik dan dapat menimbulkan semangat bekerja yang 

lebih besar. Kebutuhan informasinya adalah mengenai stabilitas, 

profitabilitas perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam 

memberikan balas jasa, pensiun dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman menggunakan laporan keuangan 

untuk melihat kestabilan dan tingkat pertumbuhan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Informasi yang dibutuhkan memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar saat jatuh 

tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Kreditor usaha berkepentingan 

pada perusahaan dalam tenggat waktu yang lebih pendek daripada 

pemberi pinjaman kecuali jika sebagai elanggan utama mereka 

tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Pemasok dan kreditor 

usaha lainnya membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

5. Pelanggan. Pelanggan terutama yang terikat atau tergantung pada 

perusahaan ingin memastikan bahwa perusahaan dapat terus berproduksi 

sehingga rantai operasi mereka tidak terganggu. Kebutuhan informasinya 

adalah mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau terlibat 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. 

6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berrada yang 

berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber 

daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 



 21

Pemerintah memerlukan informasi untuk menetapkan kebijakan 

perusahaan dan industri perusahaan terkait, menyusun statistik 

pendapatan nasional, perhitungan tingkat inflasi dan perhitungan 

lainnya. 

7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dengan 

berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi 

berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang 

dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestic. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakn 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terkahir 

kemakmuran perusahaan serta rangakaian aktivitasnya. 

       

2.1.3 Komponen Laporan keuangan 

 

 Laporan keuangan memiliki berbagai komponen yang bertujuan 

memberikan gambaran lebih lengkap bagi penggunanya untuk dapat melakukan 

analisa atas laporan keuangan secara menyeluruh dan menggambarkan dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain. Menurut PSAK laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari (IAI, 1999:1-2, para 07): 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas  

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan  

 

 Komponen-komponen laporan keuangan saling terkait karena 

mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa 

lain yang sama. Meskipun setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang 

berbeda satu sama lain, tidak ada yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan 

tunggal atau menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus pemakai (PSAK, 1999:4, para 20). 
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2.1.3.1 Neraca 

 

 Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menunjukkan dua 

sisi dari sumber daya perusahaan dari sisi aktiva yang dipakai dalam operasi 

perusahaan dan sisi pasiva yang menunjukkan sumber pembiayaan dari aktiva 

tersebut, nilai dari kedua sisi ini harus seimbang. 

 Tujuan dari disusunnya suatu neraca adalah untuk menyediakan suatu 

dasar untuk: 

1. menghitung tingkat pengembalian laba 

2. mengevaluasi struktur modal suatu perusahaan 

3. menilai likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan 

 

 Tujuan dari neraca adalah untuk memperlihatkan posisi keuangan suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. Elemen-elemen dari neraca adalah aktiva, 

kewajiban dan ekuitas. 

 

2.1.3.2 Laporan laba rugi (Income Statement) 

 

 Laporan laba rugi disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai 

hasil suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu dan melaporkan laba atau 

rugi bersih yang dihasilkan dari operasi perusahaan atau dari kegiatan perusahaan 

lainnya. Laporan laba rugi melaporkan profitabilitas suatu organisasi bisnis 

selama sbuah periode waktu yang ditetapkan (Roger H. Hermanson, 1987:19). 

Menurut Winardi(1992:394): “profit and loss statement (daftar laba rugi) adalah 

sebuah daftar yang merangkum pendapatan dan pengeluran setiap organisasi 

untuk menunjukkan laba bersih atau rugi untuk periode fiscal yang bersangkutan.”  

 PSAK menyatakan bahwa laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa 

yang menonjolkan berbagai unsure kinerja keuangan yang diperlukan bagi 

penyajian secara wajar. Dalam penyajian laporan laba rugi menurut Kieso, 

Weygandt dan Warfield (2001) dapat digunakan dua format, yaitu single-step 

income statement dan multiple income statement 
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 Informasi yang lebih rinci didapatkan dari laporan laba rugi yang 

menggunakan format multiple-step income statement (atau disebut juga dengan all 

inclusive income statement), karena dalam format ini dilaporkan klasifikasi yang 

lebih rinci jika dibandingkan dengan single-step income statement. 

 

2.1.3.3 Laporan arus kas (Statement of Cash Flows) 

 

 FASB secara tegas mendukung bahwa alporan keuangan disertakan 

laporan kas yang menyatakan penerimaan kas suatu perusahaan yang 

diklasifikasikan oleh sumber-sumber utama penerimaan kas dan pengeluaran-

pengeluaran kasnya yang diklasifikasikan oleh penggunaan-penggunaan utama. 

Menurut Kieso dan Weygandt (1998:1275) : 

 “ Statement of cash flows reports cash receipts, cash payments, and net 

change in cash resulting from operating, investing, and financing activities of an 

enterprise during a period, in format that reconciles the beginning and ending 

cash balances.” 

 Kieso, Weygandt dan Warfield (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2001:206) 

mengatakan bahwa tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan selama satu periode.  

 

2.1.3.4 Laporan perubahan ekuitas (changes in owner’s equity) 

  

 Hawkins (1998) mengatakan bahwa laporan laba rugi saja tidak dapat 

menunjukkan seluruh perubahan ekuitas pemilik selama periode akuntansi 

tertentu, karena laporan laba rugi hanya berhubungan dengan aktivitas-aktivitas 

yang mengacu  pada laba. Oleh karena itu, untuk menunjukkan perubahan-

perubahan yang diakibatkan oleh adanya penambahan dan pembagian modal, 

kadang-kadang diperlukan sebuah laporan tambahan atau pengungkapan atas 

perubahan ekuitas pemilik. PSAK mengungkapkan bahwa perubahan ekuitas (IAI, 

1999:1.12, para 67) : 
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 “ Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu yang dianut dan 

harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali 

untuk perubahan yang berasal dari transaksi denganpemegang saham seperti 

setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan 

kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode  yang 

bersangkutan.” 

 Laporan perubahan ekuitas ini menampilkan perubahan-perubahan, baik 

dalam perkiraan laba ditahan (retained earnings) maupun dalam perkiraan modal 

saham (capital stock). 

 

2.1.3.5 Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

  

 Menurut IAI, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif 

atau rincian jumlah dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan serta kewajiban kontijensi dan 

komitmen. 

 Laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari catatan-catatan yang 

menjelaskan beberapa informasi, misalnya kebijakan akuntansi perusahaan, 

perubahan kenaikan dan rincian saldo suatu perkiraan. Catatan-catatan tersebut 

merupakan bagian yang menyatu dengan laporan keuangan dan harus dibaca 

terlebih dahulu sebelum pemakai menggunakan perhitungan akuntansi dalam 

laporan yang bersangkutan. 

 Catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangannya yang mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa 

dan transaksi yang penting, informasi yang diwajibkan PSAL tetapi tidak 

disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan 

ekuitas. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 
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diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar (PSAK 1999:1.12, para 69). 

  

 

2.1.4   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Dalam standar akuntansi 

keuangan disebutkan empat karakteristik utama, yaitu : 

 

1. Dapat dipahami 

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuksegera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai 

dimaksudkan dengan asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajariinformasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Informasi agar bermanfaat harus relevanuntuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi suatu keputusan ekonomi 

pemakai dengan membantu mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa 

kini atau masa depan menjelaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka 

di masa lalu. 

3. Keandalan (reliable) 

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diadalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus (representation faithfulness) yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
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4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan trend posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

 

2.2.1   Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 

 Laporan keuangan agar lebih informatif perlu digali lebih dalam. Bentuk 

penggalian informasi dapat dilakukan secara sistematis melalui analisis laporan 

keuangan. Dalam proses ini analisis mengunakan berbagai teknik analisis, baik 

yang umum maupun yang dirancang khusus yang dihasilkan dari laporan 

keuangan historis perusahaan. 

 Foster (1986) dalam Tuasikal (2001:767) menyatakan bahwa analisis 

laporan keuangan dilakukan dengan cara mempelajari hubungan dari sekumpulan 

laporan keuangan dalam suatu ukuran titik waktu tertentu atau kecenderungannya 

dalam suatu kurun waktu tertentu. Analisis laporan keuangan menurut Bambang 

Riyanto (1995) adalah : 

 “ Penelaahan dengan mempelajari hubungan-hubungan atau tendensi-

tendensi untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasional serta 

perkembangan perusahaan menurut laporan keuangan yang disajikan perusahaany 

yang bersangkutan. 

Analisis yang dilakukan oleh puhak-pihak di dalam perusahaan atas perintah 

manajer atau pimpinan perusahaan disebut analisis internal. Dalam melakukan 

analisis ini, data-data yang diperlukan harus cukup tersedia sehingga analisisnya 

bisa dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan analisis eksternal adalah analisa 

yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar perusahaan seperti investor dan calon 

investor, kreditor, calon kreditor, banker, pemerintah, serta masyarakat umum. 
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Dalam melakukan analisis eksternal data, data yang tersedia terbatas pada laporan 

keuangan yang dipublikasikan saja.”  

 

 Analisis laporan keuangan adalah sistem pemroses imformasi yang 

dirancang untuk para pengambil keputusan. Informasi ini berasal dari general 

purpose report yang berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu badan 

usaha. Pemakai informasi laporan keuangan adalah para pengambil keputusan 

yang menaruh perhatian pada evaluasi prestasi ekonomi sebagai acuan untuk 

memprediksi prospek suatu badan usaha 

di masa mendatang. 

 Menurut Weston, nilai riil dari laporan keuangan terletak pada kenyataan 

bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan laba dan 

dividen perusahaan di masa yang akan datang. Dari sudut investor, meramalkan 

masa mendatang merupakan hal terpenting dari analisis laporan keuangan, 

sedangkan dari sudut manajemen, analisis laporan keuangan berguna sebagai cara 

untuk mengantisipasi keadaan di masa mendatang. 

 Jenis-jenis analisis bermacam-macam, tergantung kepada kepentingan 

tertentu dari pihak yang memerlukannya. Jenis-jenis analisis ini dapat 

dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu: 

 

1. Analisis eksternal, dilakukan oleh pihak luar perusahaan, misalnya 

kreditor, pemegang saham maupun investor. 

2. Analisis internal, dilakukan oleh manajemen dalam hal ini bagian 

akuntansi dan keuangan. 

 

Kreditor pada umunya berkepentingan dengan likuiditas perusahaan. 

Kepentingan mereka bersifat jangka pendek yaitu, kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya. Pemegang saham memiliki kepentingan bersifat 

jangka panjang. Oleh karena itu pemegang saham lebih tertarik kemampuan 

perusahaan untuk mengelola atau melaksanakan kewajiban dalam waktu yang 

lama. Pemegang saham dapat mengevaluasi kemampuan tersebut dengan 
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menganalisa struktur kekayaan perusahaan, sumber dan penggunaan dana yang 

utama, kemampuan menghasilkan laba dan proyeksi profitabilitas perusahaan. 

Investor dari saham perusahaan berkepentingan dengan pendapatan , ekspetasi 

pendapatan dan stabilitas pendapatan perusahaan. 

 

 

2.2.2 Pengukuran -pengukuran Dasar Analisis Laporan Keuangan 

  

Kieso menyebutkan beberapa alat dasar dalam analisis laporan keuangan, 

yaitu : 

 

1. Horizontal Analysis, evaluates a series of financial statement data 

over a period of time. 

2. Vertical Analysis, evaluates financial statement data by expressing 

each item in a financial as a percent of a base amount. 

3. Ratio Analysis, expresses the relationship among selected items of 

financial statement data. 

 

Analisis horizontal sering disebut juga trend analysis adalah teknik untuk 

mengevaluasi deretan data laporan keuangan selama kurun waktu tertentu. 

Tujuannya untuk menentukan penurunan atau peningkatan yang telah terjadi. 

Analisis ini biasanya digunakan sebagai perbandingan suatu hubungan keuangan 

dalam satu perusahaan pada satu tahun dengan hubungan keuangan yang sama 

satu tahun yang lalu atau lebih. 

 

Analisis vertical, sering juga disebut common size analysis adalah suatu 

teknik untuk mengevaluasi data laporan keuangan sebagai persentase dari jumlah 

dasarnya (base amount). Analisis vertical digunakan untuk perbandingan dalam 

satu perusahaan maupun antar perusahaan. 
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Analisis rasio menggambarkan hubungan antara item tertentu dalam laporan 

keuangan. Rasio menggambarkan hubungan matematikal antara besaran yang satu 

dengan yang lain. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk persentase, tingkat 

(rate), atau proporsi sederhana. Analisis rsio digunakan untuk perbandingan 

dalam satu perusahaan atau perbandingan dengan rata-rata industri. 

 

2.3    Analisis Rasio Keuangan 

 

2.3.1 Kegunaan Rasio Keuangan 

Perkembangan analisis rasio keuangan dapat ditelusuri ke pertengahan 

akhir abad ke-19 yang digunakan oleh industri di Amerika Serikat. Horrigan 

(1968) sebagaimana yang dikutip dari Zainuddin dan Hartono (1999) mencatat 

bahwa pada masa revolusi industri analisis rasio keuangan mulai dilakukan seiring 

dengan semakin pentingnya laporan keuangan yang dipublikasikan di dalam 

praktek bisnis. Kenyataan ini terutama dipicu oleh kebutuhan industri akan 

perluasan modal yang telah mendorong sektor keuangan menjadi kekuatan utama 

dalam perekonomian. Di sisi lain, manajemen perusahaan dalam berbagai sektor 

industri mulai bergeser dari pemilik kepada manajemen profesional. Dalam 

konteks ini, rasio keuangan digunakan oleh analis kredit untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya, sedangkan analis 

manajemen menggunakannya untuk mengukur tingkat profitabilitas (Zainuddin 

dan Hartono, 1999). Analisis rasio perusahaan biasanya merupakan salah satu 

langkah dalam analisis keuangan. Rasio dirancang untuk memperlihatkan 

hubungan di antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Cara menganalisis 

laporan keuangan, dalam bentuk analisis rasio keuangan, dapat dilakukan dengan 

dua teknik yang umum digunakan, yaitu : 

1.   Time Series Method, membandingkan rasio sekarang (present ratio) 

dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu (historical ratio). Dengan 

cara perbandingan tersebut akan diketahui perubahan-perubahan dari rasio 

tahun ke tahun. 



 30

2.   Cross Sectional Method, membandingkan rasio-rasio dari suatu 

perusahaan dengan rasio-rasio serupa dari perusahaan lain yang sejenis 

atau industri (rasio industri/rasio standar) untuk waktu yang sama. Dengan 

membandingkan rasio perusahaan dan rasio industri dapat diketahui 

apakah perusahaan yang bersangkutan itu dalam aspek finansial tertentu 

berada di atas rata-rata industri, berada pada rata-rata atau terletak di 

bawah rata-rata. 

 

 Kegunaan analisis rasio bagi perusahaan tidak hanya merupakan suatu 

internal control juga suatu pengertian dan pemahaman lebih baik tentang kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan dari analisis adalah menentukan 

efisiensi dan kinerja manajemen perusahaan yang tercermin pada catatan dan 

laporan keuangannya. 

 Helfert (1991) memahami rasio keuangan sebagai instrumen analisis 

prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, 

yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan 

tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada 

perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis rasio 

keuangan, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu tetapi 

dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang di masa yang akan datang. 

Kegunaan sebenarnya dari setiap rasio keuangan ditentukan oleh tujuan spesifik 

analis. Lebih lanjut, rasio-rasio keuangan bukanlah merupakan kriteria yang 

mutlak (Helfert, 1991). Pada kenyataannya, analisis rasio keuangan hanyalah 

suatu titik awal dalam analisis keuangan perusahaan. Analisis rasio tidak 

memberikan banyak jawaban, kecuali menyediakan rambu-rambu tentang apa 

yang seharusnya diharapkan (Friedlob dan Plewa, 1996).  

Akan tetapi, aplikasi analisis rasio keuangan dalam praktek bisnis serta 

pengkajian-pengkajian dan studi yang telah dilakukan mengantarkan kepada 

pemikiran untuk menjadikan rasio keuangan sebagai indikator yang fundamental 
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dalam praktek bisnis dan ekonomi. Rasio keuangan juga telah digunakan sebagai 

independent and descriptive variable dalam studi ekonomi. Bahkan pernah 

terdapat kecenderungan untuk menggunakan rasio keuangan tunggal seperti ROI 

(Zainuddin dan Hartono, 1999).  

Gilman (1925) seperti yang dikutip oleh Horrigan (1968) menolak 

penggunaan rasio keuangan sebagai indikator fundamental dengan mengajukan 

beberapa alasan sebagai berikut : 

1. Perubahan rasio keuangan sebenarnya merupakan angka yang tidak dapat 

diinterpretasikan karena pembilang dan penyebutnya bervariasi.  

2. Pengukuran rasio keuangan merupakan pengukuran yang bersifat artifisial.  

3. Rasio keuangan mengalihkan perhatian analis dari pandangan terhadap 

perusahaan secara komprehensif.  

4. Keandalan rasio keuangan sebagai indikator sangat bervariasi di antara 

setiap rasio. 

Di tengah diskursus tentang batasan dan kegunaan rasio keuangan dalam 

praktek bisnis dan ekonomi, Gibson (1982) telah melakukan survey dalam rangka 

meneliti pendapat para eksekutif keuangan sehubungan dengan persoalan penting 

yang berkaitan dengan rasio keuangan di Amerika Serikat. Untuk keperluan 

tersebut, Gibson menyebarkan sejumlah kuesioner kepada para kontroler 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune’s 500 Largest Industrial pada 

tahun 1979. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesepakatan di antara para 

responden mengenai rasio-rasio keuangan mana yang dianggap penting, akan 

tetapi hal tersebut tidak diikuti oleh adanya konsensus mengenai metodologi 

penghitungannya.  

Penelitian tersebut memang dilatarbelakangi oleh kondisi di Amerika Serikat 

pada waktu itu yang ditandai oleh adanya hambatan untuk melakukan analisis 

rasio keuangan secara komprehensif. Hal ini di antaranya disebabkan oleh 
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kurangnya standar yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menyeragamkan 

penghitungan rasio keuangan.  

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terdapat keragaman 

pemaknaan mengenai urgensi analisis rasio keuangan dalam praktek bisnis dan 

ekonomi, mulai dari yang menginginkan rasio keuangan tersebut dijadikan 

sebagai indikator fundamental hingga yang beranggapan minimalis terhadapnya. 

Kenyataannya, praktek bisnis yang real masih mengaplikasikan analisis rasio ini 

sebagai salah satu model analisis keuangan, meskipun relevansinya tentu saja 

bersifat sangan subjektif, tergantung kepada tujuan dan kepentingan masing-

masing analis.  

Akan tetapi dengan perkembangan pendekatan positivistik dalam akuntansi, 

secara teoritis dimungkinkan untuk menemukan kegunaan objektif rasio keuangan 

yang dikaitkan dengan berbagai fenomena akuntansi lainnya. Hal inilah yang 

selama ini tengah dilakukan meskipun hasilnya masih jauh untuk dikatakan 

memadai jika yang diinginkan adalah sebuah konstruksi formal teori analisis rasio 

keuangan. 

 O'Conner (1973) melakukan penelitian untuk menguji kemampuan rasio 

keuangan dalam memprediksi keuntungan saham menunjukkan bahwa rasio 

keuangan tidak memiliki kemampuan untuk dijadikan prediktor keuntungan 

saham. Penelitian mengenai kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi 

keuntungan saham secara lebih komprehensif telah dilakukan oleh Ou dan 

Penman (1989). Hasilnya menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang 

diindikasikan oleh rasio keuangan mengandung informasi fundamental yang tidak 

tercermin dalam harga saham. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, 

pesatnya perkembangan pendekatan positivistik dalam penyusunan teori akuntansi 

telah mendorong dilakukannya penelitian-penelitian yang menghubungkan rasio 

keuangan dengan berbagai fenomena akuntansi dan ekonomi.  
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Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan 

untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di 

masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

Makna dan kegunaan rasio keuangan dalam praktek bisnis pada 

kenyataannya bersifat subjektif tergantung kepada untuk apa suatu analisis 

dilakukan dan dalam konteks apa analisis tersebut diaplikasikan. Meskipun 

pelaporan keuangan memiliki tujuan sosial yang luas, akan tetapi orientasinya 

terletak pada investor dan kreditor, karena dengan memenuhi kebutuhan mereka 

maka hampir semua kebutuhan dari para pemakai eksternal lainnya. Meskipun 

pelaporan keuangan memiliki tujuan sosial yang luas, akan tetapi orientasinya 

terletak pada investor dan kreditor, karena dengan memenuhi kebutuhan mereka 

maka hampir semua kebutuhan dari para pemakai eksternal lainnya akan 

terpenuhi (Warsidi, 2000). 

Tujuan analisis rasio keuangan menurut Weston dan Copeland adalah 

“ It is a part of the detective work performed to try to evaluate how a firm is 

performing and how it is positioned for the future. Financial ratio analysis should 

not be done mechanically but rather with judgement as a part of a broader 

evaluation process.” 

 

2.3.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan Pokok 

 Weston dan Bringham(1994:294-308) menggolongkan rasio-rasio keuangan 

menjadi lima jenis : 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratios), mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio leverage (leverage ratios), mengukur hingga sejauh mana 

perusahaan dibiayai dari hutang. 
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3. Rasio aktivitas (activity ratios), mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dayanya. 

4. Rasio profitabilitas (profitability ratios), mengukur efektivitas 

manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan 

investasi perusahaan. 

5. Rasio nilai pasar (market value ratios), mengukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran 

biaya investasi. Rasio nilai pasar merupakan ukuran yang paling lengkap 

tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio risiko (dua rasio 

yang pertama) dan rasio pengembalian (tiga rasio berikutnya).Rasio nilai 

pasar memberikan indikasi kepada manajemen mengenai apa pendapat 

investor tentang prestasi perusahaan di masa lalu dan prospeknya untuk 

masa mendatang.  

 

2.3.2.1    Rasio Likuiditas 

               Likuiditas merupakan hal pertama yang diperhatikan analis keuangan 

pada umumnya. Karena dapat diketahui apakah perusahaan mampu memenuhi 

kewajibannya yang akan jatuh tempo. Dua faktor yang digunakan dalam rasio-

rasio likuiditas untuk mengukur likuiditas perusahaan dinilai memiliki cukup 

kemampuan untuk memenuhi jangka pendeknya maka perusahaan tersebut dapat 

disebut likuid. Sebaliknya jika perusahaan dalam keadaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka perusahaan tersebut maka disebut 

dengan ilikuid. 

 Perusahaan yang ilikuid berpotensi membawa kerugian. Keadaan 

tersebut mengisyaratkan tidak terbayarnya sebagian atau semua hutang jangka 

pendek beserta bunganya. Keraguan terhadap kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek akan mengakibatkan perusahaan 

dapat kehilangan hubungan baik dengan kreditor. 

• Rasio cepat (quick atau acid test ratio) dihitung dengan cara mengurangi 

aktiva lancar dengan persediaan dan kemudian membagi sisanya dengan 

kewajiban lancar. Persediaan pada umunya merupakan aktiva lancar yang 
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paling tidak likuid, karena itu apabila terjadi likuidasi, maka atas aktiva ini 

mungkin akan diderita kerugian yang lebih besar jika dibandingkan aktiva 

lancar lainnya. Oleh karena itu mengukur kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan 

persediaan adalah penting. 

 

Rasio cepat =  Aktiva lancar – Persediaan 
          Kewajiban lancar 

 

• Rasio lancar (cash ratio/current ratio) dihitung dengan membagi harta 

lancar dengana kewajiban lancar. Rasio lancar merupakan ukuran yang 

paling umum digunakan untuj mengetahui kesanggupan memenuhi 

kewajiban jangka pendek, oleh karena itu rasio tersebut menunjukkan 

seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh harta 

yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan 

hutang. Jika kewajiban lancar lebih besar dari harta lancar, maka current 

ratio makin kecil. Dengan makin kecilnya current ratio menunjukkan 

perusahaan tersebut makin kesulitan dalam keuangannya. Hal tersebut 

disebabkan harta lancar dapat dikonversikan ke uang tunai tidak dapat 

menutpi hutang jangka pendeknya. Pada perusahaan dengan current ratio 

yang semakin kecil, harga saham perusahaan tersebut cenderung akan 

menurun. Hal ini menyebabkan return dari saham tersebut juga cenderung 

menurun. Demikian sebaliknya jika current ratio suatu perusahaan 

semakin besar, hal ini berarti likuiditas perusahaan tersebut semakin baik, 

terdapat kecenderungan return saham yang semakin meningkat 

dikarenakan harga saham dengan current ratio yang tinggi semakin 

meningkat. 

 

Rasio lancar =       Harta lancar 
      Kewajiban lancar  
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2.3.2.2 Rasio Leverage 

            Rasio leverage mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditor perusahaan. 

Perusahaan dengan rasio leverage rendah akan memiliki risiko rugi yang lebih 

kecil jika kondisi ekonomi sedang menurun, tetapi juga memiliki hasil 

pengembalian yang lebih rendah jika kondisi ekonomi sedang membaik. 

Sebaliknya perusahaan dengan rasio leverage tinggi memiliki risiko rugi yang 

besar, tetapi juga memilki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. 

• Rasio jumlah hutang terhadap jumlah harta (debt ratio) mengukur 

presentase jumlah dana yang disediakan para kreditor. Yang termasuk 

hutang adalah kewajiban lancar dan semua obligasi (hutang jangka 

panjang). Pemilik lebih menyukai rasio hutang yang tinggi, oleh karena 

leverage yang tinggi akan memperbesar laba bagi pemegang saham. Jika 

rasio hutang terlalu tinggi, maka ada bahaya kurangnya tanggung jawab 

dari pihak pemilik. Jika perusahaan berhasil, maka akan memberikan hasil 

pengembalian yang sangat tinggi bagi pemilik. Jika perusahaan gagal, 

pemilik akan mengalami kerugian yang kecil karena investasinya yang 

sangat rendah. Para kreditor lebih menyukai rasio hutang yang rendah 

karena kerugian yang akan diderita oleh kreditor semakin kecil jika terjadi 

likuidasi. Jika debt ratio suatu perusahaan semakin besar, maka laba yang 

dapat diperoleh oleh pemilik semakin besar sehingga return saham yang 

diperoleh pun semakin besar. Sebaliknya jika debt ratio suatu perusahaan 

semakin kecil, laba yang dapat diperoleh pemilik pun semakin kecil 

sehingga return saham yang dapat diperoleh pun semakin kecil. 

 

Debt ratio = Total hutang 
      Total asset 

 

• Rasio kemampuan membayar bunga (times-interest-earned ratio/TIE 

ratio) adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (ebit) terhadap beban 

bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 
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beban bunga tahunan. Laba yang digunakan bukan laba bersih melainkan 

laba sebelum bunga dan pajak (ebit) karena bunga merupakan beban yang 

biasa dikurangkan terhadap pendapatan dalam hal perpajakan, maka 

kemampuan membayar bunga tidak dipengaruhi oleh pajak. 

 

TIE ratio =      EBIT 
  Beban bunga 
 

• Rasio kemampuan membayar beban tetap (fixed charge coverage 

ratio). Rasio ini hampir sama dengan tie ratio, namun rasio ini lebih luas 

cakupannya karena kemampuan membayar beban leasing (lease aktiva 

dan kewajiban lease jangka panjang) juga diperhitungkan. Leasing telah 

dikenal luas pada industri tertentu beberapa tahun belakangan ini, sehingga 

rasio kemampuan membayar beban tetap lebih memadai untuk banyak 

keperluan. Beban tetap didefinisikan sebagai bunga ditambah kewajiban 

lease jangka panjang setiap tahun. 

 
Rasio kemampuan          =         EBIT + Pembayaran lease 
Membayar beban tetap              beban bunga + pembayaran lease 
 

• Rasio pemenuhan arus kas (cash flow coverage ratio) adalah rasio yang 

menunjukkan marjin sampai seberapa besar laba operasi perusahaan dapat 

menutupi kebutuhan keuangannya. Rasio ini serupa dengan rasio 

kemampuan membayar beban tetap tetapi ditambah pula dengan 

penyusutan, dividen saham preferen dan angsuran pokok ke dalam 

komponen perhitungan rasio. Penambahan dividen saham preferen dan 

angsuran pokok adalah sebelum pengurangan pajak (dibagi dengan 1-T) 

karena keduanya bukan beban pengurang yang diperbolehkan oleh 

peraturan pajak. Penyesuaian-penyesuaian ini menghasilkan cash flow 

coverage ratio, yang memperlihatkan seberapa besar arus kas dari operasi 

mampu menutupi kebutuhan keuangan. 
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Rasio  
Pemenuhan     =         EBIT + Pembayaran lease + penyusutan 
Arus kas                   bunga plus               dividen saham 
          Pembayaran lease +     preferen        + pembayaran utang 

                                                                     1-T  

 

2.3.2.3 Rasio Aktivitas 

            Rasio aktivitas (activity ratios) mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan sumber daya yang dikelolanya. Semua rasio aktivitas ini 

melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai 

jenis harta. Rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat suatu 

keseimbangan yang layak antara penjualan dengan berbagai unsur yaitu 

persediaan, piutang, harta tetap dan harta lainnya. 

• Rasio perputaran harta (total assets turnover).  Rasio ini dihitung dari 

penjualan dibagi dengan jumlah harta. Jika TATO (total assets turnover) 

perusahaan di bawah rata-rata industri, perusahaan tidak menciptakan 

volume bisnis yang cukup untuk ukuran investasi harta yang dimilikinya. 

Penjualan sebaiknya atau beberapa harta yang kurang berguna dijual atau 

keduanya. 

Total Assets Turnover (TATO)=    Penjualan 
          Total aset 
 
• Rasio perputaran persediaan (inventory turnover ratio) adalah rasio 

yang dihitung dengan membagi penjualan dengan persediaan. Rasio ini 

disebut juga dengan rasio pemanfaatan persediaan. Semakin besar rasio 

perputaran persediaan ini berarti perusahaan tersebut tidak menahan stok 

secara berlebihan. Stok yang berlebihan tentu saja tidak produktif dan 

merupakan suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah atau 

nol. Rasio perputaran persediaan yang tinggi juga akan membuat rasio 

lancar menjadi lebih meyakinkan. 

 

Rasio perputaran atau       =     Penjualan 
Pemanfaatan persediaan          Persediaan   
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• Rasio perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover ratio), disebut juga 

rasio pemanfaatan aktiva tetap. Rasio ini mengukur sberapa efektif 

perusahaan menggunakan pabrik serta peralatannya. Rasio ini diperoleh 

dari membandingkan penjualan dengan aktiva tetap (bersih). 

 

Rasio perputaran atau         =          Penjualan 
Pemanfaatan aktiva tetap             Aktiva tetap (bersih) 
 

 

2.3.2.4 Rasio Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. 

Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan 

aktiva dan pengelolaan utang terhadap hasil–hasil operasi. 

• Return on equity (ROE) atau tingkat pengembalian atas ekuitas saham 

biasa. Rasio ini adalah rasio laba bersih setelah ekuitas saham biasa. Rasio 

ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham 

biasa. 

 

Return on equity = Laba bersih bagi pemegang saham biasa 
    Ekuitas saham biasa 
 

• Marjin laba atas penjualan (profit margin on sales) adalah rasio yang 

mengukur laba dari setiap rupiah/dolar penjualan, rasio ini dihitung 

dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Marjin laba 

atas penjualan yang rendah / di bawah rata–rata industri menunjukkan 

harga jual yang relatif rendah, biaya relatif tinggi atau keduanya. 

 

Marjin laba     =       Laba bersih bagi pemegang saham biasa 
Atas penjualan                                      Penjualan  
 

• Tingkat pengembalian atas total aktiva (return on total assets / ROA) 

merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas total aktiva 

(ROA) setelah bunga dan pajak. Apabila tingkat pengembalian atas total 
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aktiva rendah atau dibawah rata-rata industri hal tersebut terjadi karena 

kemampuan dasar perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba rendah 

ditambah lagi dengan penggunaan utang yang melampaui rata-rata kedua 

hal ini mengakibatkan laba bersih relatif rendah. Rasio ini kemudian 

diperoleh dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. 

 

Tingkat pengembalian =  Laba bersih bagi pemegang saham biasa 
Atas total aktiva (ROA)               Total Aktiva 
 

2.3.2.5 Rasio Nilai Pasar (Market Value Ratios) 

 Rasio nilai pasar adalah serangkaian rasio yang mengkaitkan harga saham 

perusahaan dengan labanya dam dengan nilai buku per saham. Rasio nilai pasar 

ini sangat tergantung pada data dasar keuangan, seperti harga saham biasa 

perusahaan. Jika rasio likuiditas, aktivitas, leverage dan profitabilitas perusahaan 

semuanya bagus maka rasio nilai pasarnya akan tinggi dan harga sahamnya 

mungkin akan setinggi yang diperkirakan. 

 Rasio nilai pasar (market value ratios) memberikan indikasi kepada 

manajemen mengenai apa pendapat investor tentang prestasi perusahaan di masa 

lalu dan prospeknya untuk masa mendatang, hal ini dinyatakan oleh brigham : 

 “ The market value ratio, relates the firm’s stock price to its earnings and 

book value per share. These ratios give management an indication of what 

investor think of company’s past performance and future prospects.” 

Jadi nilai pasar menurut Brigham terdiri dari dua jenis yaitu PER dan PBV: 

• Price earning ratio adalah rasio harga per saham terhadap laba per saham. 

Rasio ini menunjukkan berapa rupiah yang harus dibayar investor untuk 

setiap rupiah laba peride berjalan. Price earning ratio lebih tinggi pada 

perusahaan yang kemungkinan pertumbuhannya tinggi, bila hal-hal lain 

tidak mengalami perubahan tetapi rasio-rasio tersebut rendah pada 

perusahaannya yang risikonya tinggi. 
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Price earning ratio =          Harga per saham 
             Laba per saham 
 

 Indikasi yang didapat adalah jika PER naik ini berarti menunjukkan harga 

dari sahma tersebut meningkat jika dibandingkan dengan keuntungan yang 

diperoleh dari saham tersebut, hal ini akan menyebabkan saham tersebut menjadi 

overvalued. Jika suatu saham mengalami overvalued maka return saham 

perusahaan tersebut akan menurun. Sebaliknya jika PER suatu saham turun yang 

berarti harga saham tersebut lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh 

dari saham tersebut, saham tersebut menjadi undervalued. Pada saham 

undervalued maka return saham perusahaan tersebut cenderung meningkat di 

masa yang akan datang. 

 

• Price to book value (PBV) yaitu rasio yang memberikan indikasi lain 

tentang bagaiamana investor memandang suatu perusahaan. Perusahaan 

yang tingkat pengembalian atas ekuitasnya relative tinggi biasanya 

menjual sahamnya dengan penggandaan nilai buku yang lebih tinggi 

daripada perusahaan lain yang tingkat pengembaliannya rendah. Pada 

saham dengan PBV yang semakin tinggi maka rentang return yang dapat 

diperoleh investor semakin kecil karena saham telah dijual jauh lebih 

tinggi daripada nilai bukunya. Saham dengan PBV yang semakin kecil 

maka rentang return yang dapat diperoleh investor semakin besar karena 

harga saham di pasaran mendekati atau di bawah nilai buku saham 

tersebut. 

Price to book value  =        Harga pasar per saham 
            Nilai buku per saham 
 

 

Nilai buku per saham diperoleh dari: 

Nilai buku per saham =      Ekuitas saham biasa 
           Saham biasa yang beredar    
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2.4    Saham  

2.4.1 Pengertian Saham 

         Pada dasarnya surat berharga di pasar modal dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua bentuk yaitu (1) surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas (equity) 

dan (2) surat berharga yang bersifat pendapatan tetap (fixed income). Ekuitas 

umumnya dikenal dengan saham (stock), sedangkan fixed income dikenal dengan 

obligasi (bond). Sedangkan surat berharga yang lainnya merupakan turunan 

(derivative) dari kedua tersebut antara lain waran, right, opsi dan lain – lain. 

 Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. M.Fakhrudin dan M.Sophian 

Hadianto(2001:4-6) menyatakan bahwa wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan kertas tersebut. 

 Dalam buku klinik go public dan investasi yang disusun bersama oleh 

badan pengawas pasar modal laporan keuangan (BAPEPAM LK dahulu 

BAPEPAM) dan PT BEI, saham didefinisikan sebagai berikut : 

 “ Saham adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham adlah juga pemilik sebagian dari perusahaan. 

Dengan demikian, jika seorang investor membeli saham, maka iapun menjadi 

pemilik atau pemegang saham perusahaan.” 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham ialah surat bukti keikutsertaan 

dalam permodalan perusahaan dan mempunyai hak atas sebagian kekayaan 

perusahaan, hal ini berarti kalau seorang investor membeli saham maka iapun 

menjadi pemilik perusahaan tersebut, dimana proporsi kepemilikannya sesuai 

dengan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.  

 

2.4.2 Klasifikasi Saham 

         Klasifikasi saham dapat dibedakan atas beberapa hal, diantaranya : 

A     Berdasarkan cara peralihan hak 

Jika dilihat dari cara peralihan hak, maka saham dapat diklasifikasikan atas : 
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1. Saham atas tunjuk (bearer stocks) 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 akan 

diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut dalam RUPS. 

2. Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang ditulis dengan 

jelas siapa nama pemiliknya dan cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen peralihan kemudian nama pemiliknya akan 

dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar nama pemegang saham 

perusahaan. 

B    Berdasarkan hak tagihan atau klaim 

Jika dilihat dari segi kemampuan dalam hal klaim, maka saham terdiri atas : 

1. Saham biasa (common stocks), yaitu merupakan saham yang menempatkan 

pemiliknya tidak memiliki prioritas utama terhadap pembagian dividend 

dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

Saham biasa merupakan saham yang paling banyak dikenal dan 

diperdagangkan di pasar. 

2. Saham preferen (preferred stocks), merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi) dan juga 

mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. Saham preferen 

serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu : mewakili kepemilikan 

ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas 

lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Sedangkan persamaan 

antara saham preferen dan obligasi terletak pada tiga hal : ada klaim atas 

laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku (hidup) 

dari saham, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) 

dengan saham biasa. 
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Risiko dan Return saham 

Risiko 

      Risiko dalam investasi saham jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan 

atau deposito yang saat ini dijamin pemerintah. Namun saham juga memiliki 

potensi keuntungan yang lebih besar. Tingkat keuntungan dan risiko merupakan 

dua hal yang tidak terpisahkan karena pertimbangan suatu investasi merupakan 

pertukaran (trade off) dari kedua factor tersebut. 

 L.Thian Hin, menyatakan bahwa dalam dunia investasi mengenal dua jenis 

risiko yaitu risiko sistematik (systematic risk) dan risiko tidak sistematik 

(unsystematic risk). 

 Risiko sistematik mengacu kepada risiko pasar, yaitu ketidakpastian hasil 

perolehan investasi yang dipengaruhi oleh factor inflasi, pertumbuhan ekonomi, 

perubahan tingkat suku bunga dan keadaan politik. Risiko sistematik ini 

mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara keseluruhan. 

 Risiko tidak sistematik mengacu pada faktor risiko yang unik pada setiap 

perusahaan. Contohnya, karyawan yang mogok kerja di suatu perusahaan dalam 

jangka waktu tertentu mengakibatkan berhentinya proses produksi perusahaan 

tersebut. Risiko tidak sistematik ini dapat dikurangi dengan melakukan 

diversifikasi investasi di sejumlah perusahaan yang tidak berasal dari sektor yang 

sejenis. 

 Risiko sistematik dan tidak sistematik di atas dapat menimbulkan kerugian 

investasi yang biasa disebut capital loss. Capital loss terjadi jika harga beli suatu 

saham lebih tinggi dari harga jual saham tersebut. 

 

2.4.3.2 Return Saham 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut 

Jogiyanto (1998: 109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai 

dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi 
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merupakan return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak 

pasti. Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan 

dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, 

semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi 

memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya 

dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi pula 

(high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi tidak selalu 

harus disertai dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa saja terjadi pada pasar 

yang tidak rasional. 

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss 

(keuntungan selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini 

biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan 

secara cepat. Misalnya dividen saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang 

bisa dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya, 

sedangkan Capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh 

pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih 

tinggi dari harga saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang saham 

mengalami capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan 

mengalami capital loss. 

  Pengukuran return realisasi yang banyak salah satunya digunakan selain 

relatif return, return kumulatif, dan return disesuaikan (adjusted returns) adalah 

return total (total returns). Return total merupakan return keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode yang tertentu. Return total terdiri dari capital gain 

(loss) dan dividend yield. 
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Return = capital gain (loss) + dividend yield 

Rt = Pt – Pt-1 + dividend yield 
                 Pt-1 

 

Capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh 

pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan harga saham sebelumnya. Menurut Ang (1997), menyatakan bahwa 

tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi tentunya 

investor tidak mau berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada hasil. Lebih lanjut 

setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan. Dividend yield merupakan presentase 

penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu 

investasi.untuk saham yield adalah presentase dividen terhadap harga saham 

periode sebelumnya.  

 

2.4.3.3 Dividend Irrelevance Theory 

   “ Dividend irrelevance theory is atheory put forth by miller and 

modligiani that, in a perfect world, the value of a firm is unaffected by the 

distribution of dividends and risk of its assets.” 

  

  Miller dan Modligiani dalam Van Horne (1998) menyatakan bahwa 

kesejahteraan pemegang saham suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

pembagian dividend dan resiko asset perusahaan tersebut. Hasil penelitian 

reaksi pasar terhadap pengumuman dividen menyatakan ada tiga faktor yang 

mendukung dividend irrelevance theory, yaitu : 

• Informational content: the information provided by the dividends of a firm 

with respect to future earnings, which causes owners to bid up or down the 

price of the firm’s stock. 

• Clientele effect: the argument that a firm attracts shareholders whose 

preferences with the respect to the payment and stability of dividends 

correspond to the payment pattern and stability of the firm itself. Inventors 
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who prefer to earn capital gain are more attracted to growing firm by 

reinvest a large portion of earnings. Because the shareholders get what 

they expect, so the value of their firm stock unaffected by dividend policy. 

• Investors are able to replicate any dividend stream the corporation might 

be able to pay but currently is not. If dividends are lower than desired, 

investors can sell some shares of stocks to obtain their desired cash 

distribution. If dividends are higher than desired, investors can use 

dividends to purchase additional shares of stock in the company. 

 

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa para investor yang lebih 

tertarik untuk mendapatkan capital gain lebih tertarik untuk berinvestasi kepada 

perusahaan yang sedang berkembang. Oleh karena itu, bagi mereka nilai suatu 

perusahaan dan saham perusahaan tersebut tidak dipengaruhi oleh kebijakan 

dividen. Selain itu apabila perusahaan tidak membagikan dividen atau dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan lebih kecil daripada yang diharapkan, investor 

dapat menjual bagian sahamnya untuk memperoleh penerimaan kas yang mereka 

inginkan. Jika dividen yang dibagikan lebih besar daripada yang diinginkan, 

investor dapat menggunakan dividen untuk membeli saham tambahan pada 

perusahaan tersebut. Jadi meskipun perusahaan tidak membagikan dividen atau 

dividen yang dibagikan lebih rendah daripada yang diharapkan, investor mampu 

memperoleh/mensubstitusi penghasilan/pendapatan sendiri dari saham yang 

mereka miliki. 

 

2.4.3.4 Return Saham yang Digunakan Dalam Penelitian Ini 

  Dividend irrelevance theory yang telah dikemukakan diatas maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan return saham akhir tahun yang merupakan 

selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu tanpa 

memasukkan dividend yield ke dalam perhitungan return saham. Alasan 

digunakan return saham akhir tahun karena tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah rasio keuangan mampu memprediksi return saham perusahaan 

property dan real estate, oleh karena itu yang digunakan adalah return saham 
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akhir tahun yang menggunakan data harga saham penutupan/closing price tanggal 

31 desember. Return saham akhir tahun juga dianggap telah dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. 

 

 

Penelitian ini dihitung dengan cara : 

 

      Rt =  Pt – Pt-1 
          Pt-1 
 

Dimana, 

Rt   = return pada tahun ke-t  

Pt    = closing price pada tahun ke t 

Pt-1 = closing price pada tahun ke t-1 

 

2.5 Penilaian Return Saham 

 Dalam melakukan analisis dan memilih saham, ada dua pendekatan untuk 

menilai saham perusahaan manakah yang akan memberikan keuntungan kepada 

investor, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Dalam analisa 

fundamental, investor menganalisa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi 

perusahaan untuk memprediksi perkembangan perusahaan di masa mendatang. 

Analisa laporan keuangan dan analisa rasio termasuk komponen yang digunakan 

pada analisa fundamental. Sedangkan dalam analisa teknikal digunakan grafik 

riwayat harga dan volume transaksi. 
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2.5.1 Fundamental Analysis 

    Analisis fundamental studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi 

perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisa 

fundamental menitikberatkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah di apresiasi secara 

akurat.  

Secara umum untuk menganalisa perusahaan dengan menggunakan analisa 

fundamental terdiri dari 4 langkah yaitu: 

• Menghitung kondisi ekonomi secara keseluruhan 

Kondisi ekonomi dipelajari untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi secara 

keseluruhan baik untuk pasar saham. Apakah tingkat inflasi tinggi atau rendah? 

Apakah suku bunga naik atau turun? Apakah konsumen yakin atau ragu-ragu 

dalam mengeluarkan uang? Apakah neraca perdagangan untung atau rugi? 

Apakah supply uang naik atau turun? Ini adalah sebagian pertanyaan seorang 

fundamental analis menanyakan untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi 

secara keseluruhan baik untuk pasar saham 

• Menghitung kondisi industri secara keseluruhan  

Industri di mana perusahaan berada secara langsung mempengaruhi masa depan 

perusahaan tersebut. Bahkan saham yang paling baik pun dapat menghasilkan 

pengembalian yang pas-pasan jika mereka berada dalam industri yang sedang 

payah . Biasanya saham yang lemah dalam industri yang kuat lebih disukai 

daripada saham yang kuat dalam industri yang lemah. 

• Menghitung kondisi perusahaan 

Setelah melihat dari sisi ekonomi dan industri kita perlu memperhitungkan 

kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Jika sebuah perusahaan yang telah kita 
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analisa secara ekonomi dan industri itu baik tapi kita tidak menghitung kondisi 

perusahaan tersebut maka akan sia-sia lah semua analisa fundamental yang kita 

lakukan. Karena pasar saham adalah pasar ekspektasi dimana semua pemegang 

saham mengharapkan perusahaannya selalu menghasilkan laba yang pada 

akhirnya laba ini akan di bagikan kepada pemegang saham yang kita kenal dengan 

istilah deviden. Walaupun tidak semua pemegang saham tidak mengharapkan 

pembagian deviden ini karena pada dasarnya keuntungan yang diperoleh dari 

permainan saham ini bukan hanya dividen, tetapi ada juga yang di sebut dengan 

capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga saham 

yang biasanya diharapkan oleh investor yang memiliki time horizon 

yang pendek. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar di bagi dalam 5 

kategori utama antara lain, yaitu : profitability (keuntungan), liquidity 

(likuiditas), leverage (dukungan), activity (aktivitas), kemampulabaan, nilai 

pasar.   

• Menghitung nilai saham perusahaan 

Setelah memperhitungkan kondisi ekonomi, industri, dan perusahaan. Seorang 

fundamental analis dapat mulai memperhitungkan apakah saham suatu perusahaan 

overvalued, undervalued, atau pas harganya. Beberapa model penilaian telah 

disusun untuk membantu kita menghitung nilai saham. Ini menyertakan model 

deviden yang menitikberatkan pada nilai saat ini dari pendapatan yang 

diharapkan, dan model aset yang menitikberatkan pada nilai saat ini dari aset 

perusahaan.    

   

 Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada 

fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio 

finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik 

analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham 

perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. analisis fundamental dibagi 
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dalam tiga tahapan analisa yaitu analisis ekonomi, analisis industri dan analisis 

perusahaan. 

 Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik merupakan sumber 

informasi yang sangat penting bagi investor dalam melakukan analisis 

fundamental. Laporan keuangan menggambarkan aspek-aspek fundamental 

perusahaan yang bersifat kuantitatif. 

 Dalam melakukan analisis data, investor akan memperoleh dan 

megikhtisarkan informasi-informasi yang diperoleh dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal dan laporan arus kas ke dalam bentuk rasio keuangan.  

 

2.5.2 Technical Analysis 

    Analisa Teknikal (technical analysis) adalah salah satu analisis atau 

metode pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham, valas, 

kontrak berjangka (future contract), indeks dan beberapa instrumen keuangan 

lainnya. 

Para analis teknikal melakukan penelitian yang mendasar terhadap pola 

pergerakan harga komoditi yang berulang dan dapat diprediksi. Bahkan analisis 

teknikal bisa juga diartikan sebagai suatu studi utama mengenai harga, termasuk 

besarnya (volume) dan posisi terbuka (open interest). Jadi pada intinya analisis 

teknikal merupakan analisis terhadap pola pergerakan harga di masa lampau 

dengan tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa yang akan datang. 

Analisis teknikal ini sering juga disebut dengan chartist karena para analisisnya 

melakukan studi dengan menggunakan grafik (chart), dimana mereka berharap 

dapat menemukan suatu pola pergerakan harga sehingga mereka dapat 

mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. 

Dalam analisis teknikal, memprediksikan pergerakan harga forex sama 

seperti memprediksi pergerakan harga komoditi karena para analis hanya melihat 

faktor grafik dan volume transaksi saja. 
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PRINSIP DASAR ANALISIS TEKNIKAL 

Ada tiga prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis teknikal, 

yaitu : 

1. Market price discount everythings, yaitu segala kejadian-kejadian yang dapat 

mengakibatkan gejolak pada bursa valas secara keseluruhan atau harga mata uang 

suatu negara seperti faktor ekonomi, politik fundamental dan termasuk juga 

kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti adanya 

peperangan, gempa bumi dan lain sebagainya akan tercermin pada harga pasar. 

2. Price moves in trend,yaitu harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu 

trend. Harga mulai bergerak ke satu arah, turun atau naik. Trend ini akan 

berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan 

sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. 

3. History repeat itself , karena analisis teknikal juga menggambarkan faktor 

psikologis para pelaku pasar, maka pergerakan historis dapat dijadikan acuan 

untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola historis ini 

dapat terlihat dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola ini mempunyai makna yang 

dapat diinterprestasikan untuk memprediksi pergerakan harga. 

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

      Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat 

kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, antara lain pengaruh peraturan 

perdagangan saham, ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku 

bursa, psikologi investor dan lain sebagainya. Perubahan harga saham tentunya 

akan mengakibatkan perubahan terhadap return yang diberikan oleh saham 

tersebut. 
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• Penawaran dan permintaan 

Harga pasar saham akan terbentuk melalui jumlah penawaran dan permintaan 

terhadap suatu saham. Jumlah permintaan dan penawaran akan mencerminkan 

kekuatan pasar. Jika penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada 

umunya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan 

lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu saham, maka harga akan 

cenderung  naik. 

•  Perilaku investor 

Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari bermacam kalangan 

dengan bermacam tujuan. Jika ditinjau dari segi tujuannya, maka investor 

dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu : 

1. Investor yang bertujuan memperoleh dividen. 

Kelompok ini mengincar perusahaan yang sudah stabil. Keadaan 

perusahaan yang demikian menjamin kepastian adanya keuntungan yang 

relative stabil. Harapan utama kelompok ini adalah memperoleh dividen 

yang cukup dan terjamin setiap tahun. Pembagian dividen lebih penting 

daripada keuntungan untuk memperoleh capital gain. 

2. Investor yang bertujuan berdagang 

Harga saham di bursa tidak tetap, dapat bergerak naik atau turun, 

tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan itu 

menarik bagi kalangan investor yang bertujuan utama untuk memperoleh 

keuntungan dari selisih positif harga beli dan harga jual. Pendapatan 

mereka berasal dari jual beli saham tersebut. 

3. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan saham perusahaan 
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Bagi kelompok ini yang penting adalah ikut sertanya mereka sebagai 

pemilik perusahaan. Investor ini cenderung memilih saham perusahaan 

yang sudah punya nama baik. Perubahan-perubahan harga saham yang 

kurang berarti tidak membuat mereka gelisah untuk menjualnya. 

Kelompok ini tidak aktif dalam perrdagangan bursa. 

4. Kelompok spekulator 

Kelompok ini lebih menyukai saham-saham perusahaan yang belum 

berkembang dengan baik. Pada umumnya pada setiap kegiatan pasar 

modal, speculator memiliki peranan untuk menentukan aktivitas pasar 

modal sekaligus meningkatkan likuiditas saham.  

2.7 Hubungan antara Rasio Keuangan dengan Return Saham 

Laporan keuangan diupayakan mempunyai cakupan yang luas agar memenuhi 

berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan umum dari berbagai 

pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan khusus kelompok tertentu 

saja. Setelah menetapkan tujuan sosial yang luas yang merupakan tujuan 

menyeluruh dari pelaporan keuangan, diantaranya bahwa pelaporan keuangan 

juga menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menaksir arus kas di masa 

yang akan datang (Smith dan Skousen dalam Warsidi, 2001). 

Laporan keuangan yang diterbitkan setelah dianalisis akan bisa diperoleh rasio 

keuangan, yang berguna untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif 

suatu perusahaan, serta untuk menunjukkan apakah posisi keuangan membaik 

atau memburuk selama suatu waktu (Brigham, 2001). Hal ini akan membantu bagi 

investor, kreditor, dan pemakai lainnya yang potensial, dalam menilai 

ketidakpastian penerimaan dari dividen dan bunga di masa yang akan datang 

(Zainuddin dan Hartono dalam Warsidi, 2000). Dengan kata lain, tujuan ini 

mengasumsikan bahwa investor menginginkan informasi tentang hasil dan risiko 

dari investasi yang dilakukan (Hendriksen dalam Warsidi, 2000). 
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Selain itu, dari rasio keuangan yang diperoleh, maka manajemen perusahaan 

yang bersangkutan maupun para investor akan dapat melakukan tindakan, setelah 

menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan tersebut dan 

melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan. Sebagai contoh adalah 

ROA, jika diperoleh ROA yang cukup tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa 

perusahaan tersebut beroperasi secara efektif, hal ini akan merupakan daya tarik 

bagi investor yang mengakibatkan peningkatan nilai saham perusahaan yang 

bersangkutan, dan karena nilainya meningkat, maka saham perusahaan tersebut 

akan diminati oleh banyak investor, yang akibatnya akan meningkatkan harga 

saham perusahaan tersebut. 

Tujuan investor melakukan analisa terhadap saham yang diminati unutk 

menjadi alternative investasi adalah supaya para investor tersebut mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan 

berkembang di masa yang akan datang sehingga para investor tersebut melakukan 

investasi pada perusahaan yang tepat. Salah satu teknik yang digunakan investor 

untuk mengetahui saham manakah yang akan memberikan keuntungan adalah 

analisis fundamental. 

Menurut M. fakhruddin dan M.Sophian Hadianto, analisis fundamental 

adalah teknik-teknik yang mencoba memperkirakan harga saham di masa yang 

akan datang dengan cara : 

1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham di masa yang akan datang. 

2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut hingga diperoleh 

taksiran harga saham. 

Dalam analisa fundamental, investor menganalisa faktor-faktor 

ekonomi yang mempengaruhi perusahaan untuk memprediksi 

perkembangan perusahaan di masa mendatang. Analisa laporan keuangan 

dan analisa rasio termasuk komponen yang digunakan pada analisa 
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fundamental. Informasi-informasi yang diperoleh dari neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas diikhtisarkan ke dalam 

bentuk rasio keuangan. Dalam bentuk rasio keuangan inilah investor bisa 

mengukur dan memberikan indikasi mengenai : 

• Efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan 

terhadap penjualan dan investasi perusahaan (rasio 

profitabilitas); 

• Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (rasio likuiditas); 

• Sejauh mana kegiatan perusahaan dibiayai oleh utang (rasio 

leverage); 

• Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya 

(rasio aktivitas); 

• Indikasi mengenai pendapat investor tentang prestasi 

perusahaan di masa lalu dan prospeknya untuk masa 

mendatang (rasio pasar modal). 

 Jika rasio likuiditas, aktivitas, leverage dan profitablitias perusahaan 

semuanya bagus maka rasio pasar modalnya akan tinggi dan harga sahamnya 

mungkin akan setinggi yang diperkirakan. 
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