
 

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995  Pasal 1 angka 13, 

definisi pasar modal adalah :  

“Suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

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

“Pasar modal adalah petemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas”. 

Menurut Suad Husnan (2001 : 3), definisi pasar modal adalah sebagai berikut : 

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

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

berikut : 

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

Pasar modal dalam menjalankan fungsi ekonomi menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai kelebihan dana) ke borrower 

(pihak yang memerlukan dana). Fungsi ini sebenarnya juga dilakukan oleh  

intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan. Hanya bedanya dalam 

pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang. Fungsi keuangan dilakukan dengan 

menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan para lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi tersebut. 

 

2.1.2 Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini 

menunjukan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian. Menurut 



 

Munir Fuady (2001 : 51) pasar modal dapat memainkan peranan yang penting dalam 

suatu perkembamgan ekonomi disuatu negara. Karena suatu pasar modal dapat 

berfungsi sebagai: 

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

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

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

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

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

6. Menekankan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable. 
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 
 

Pasar modal sangat penting, karena sebagai sumber dana yang bersifat jangka 

panjang, alternatif investasi, wahana untuk melakukan restukturisasi permodalan 

perusahaan dan media untuk melakukan divestasi.  

 

2.1.3 Instrumen Pasar Modal 

Berbagai instrumen yang ada di pasar modal dapat dijadikan alternatif 

investasi bagi masyarakat pemodal baik seseorang maupun badan dalam suatu 

perusahaan. Salah satu manfaat dari alternatif tersebut adalah dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat pemodal dalam pengesahan dan penghimpunan dana untuk 

digunakan secara produktif, serta pemerataan pendapatan masyarakat melalui 

pemerataan pemilikan saham. Instrumen yang ada di pasar modal Indonesia yaitu efek 

terdiri dari : (1) saham, (2) obligasi dan obligasi konversi, (3) bukti hak, (4) waran. 

Menurut Sunariyah (2004) instrumen pasar modal adalah sebagai berikut:  

1. Saham Biasa (Common Stock)  
Saham Preferen (Preferren Stock) 
Risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham preferen : 
a.  Tidak mendapat dividen  

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan 
menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat 
membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian.  

b.  Capital Loss 



 

Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan 
capital gain. Ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga 
jual lebih rendah dari harga beli (capital loss). 

c.  Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi  
Jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis 
saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di Delist. 

d.  Saham di Delist dari bursa 
Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan 
dikeluarkan dari pencatatan saham di Bursa Efek atau di Delist. 

2. Obligasi (Bond) 
4.  Obligasi Konversi (Convertible Bond) 
5.  Right  
6.  Waran  
7.  Reksa Dana 
 

Berdasarkan keretangan di atas, dapat kita ketahui bahwa instrumen pasar 

modal memiliki beberapa jenis yang cocok dijadikan sebagai alternatif investasi. 

Instrumen pasar modal sebaiknya dimanfaatkan melalui aktivitas-aktivitas 

perdagangan di pasar modal sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemodal, 

misalnya dengan pembelian saham. Ada dua keuntungan yang akan diperoleh 

pemodal dengan membeli atau memiliki saham, yaitu : 

a. Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan oleh emiten tersebut 

atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.  

b. Capital gain yaitu selisih antara harga beli dan harga jual.  

 

 

 

2.1.4 Jenis Pasar Modal  

Sebagai negara yang sedang melaksanakan pembangunan perekonomian,  

suatu negara senantiasa membutuhkan adanya modal atau dana dalam jumlah yang 

sangat besar sebanding dengan pertumbuhan yang ditargetkan. Selain dari bentuk 

investasi langsung (barang dan jasa), maka pasar modal mempunyai peran yang sangat 

strategis sesuai dengan jenisnya dan menjadi bagian yang penting dalam 

perekonomian bangsa. 

Menurut Djoko Susanto (2002 : 133) pasar modal terdiri dari pasar modal 

perdana dan pasar modal sekunder. Pasar modal perdana adalah tempat penjualan 



 

surat berharga baru dari perusahaan (emiten) kepada masyarakat melalui indikasi 

penjaminan sebelum surat berharga tersebut diperdagangkan di bursa efek, setelah izin 

emisi diberikan, perusahaan (emiten) yang bersangkutan dapat segera menawarkan 

surat berharga di pasar perdana. Penawaran surat berharga di pasar perdana dilakukan 

oleh penjamin emisi yang dibantu oleh penjamin pelaksana emisi. Sedangkan pasar 

modal sekunder adalah tempat perdagangan surat berharga yang beredar dilaksanakan 

di bursa, setelah perusahaan menjual surat berhargnya di pasar perdana, surat berharga 

tersebut dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Transaksi yang terjadi di pasar 

sekunder tidak akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, karena pada 

dasarnya transaksi tersebut merupakan pemindahan kepemilikan saham dari satu 

investor ke investor yang lain. Maka mengenai jenisnya Sunariyah (2000 : 143) 

menjelaskan sebagai berikut : “ada empat macam pasar modal yang kita ketahui, yaitu 

: (1) pasar modal perdana, (2) pasar modal sekunder, (3) pasar modal ketiga, (4) pasar 

modal keempat”. Mengenai keempai jenis pasar modal tersebut adalah sebagai berikut 

:  

1.  Pasar Modal Perdana (Primary Market) adalah pasar modal yang 
memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk 
pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan ke 
bursa. 

2.  Pasar Modal Sekunder (Secondary Market) adalah perdagangan saham setelah 
melewati masa penawaran pada pasar perdana. Pasar sekunder menjual saham 
dan sekuritas lainnya setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Harga 
saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara 
pembeli dan penjual. 

 3. Pasar Modal Ketiga (Third Market) adalah tempat perdagangan saham atau 
sekuritas lain di luar bursa (over the counter market). Bursa pararel merupakan 
suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi 
dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan 
Perdagangan Modal. Dalam pasar ketiga ini tidak memiliki lokasi pusat 
perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai bursa). 

4.  Pasar Modal Keempat (Fourth Market) adalah bentuk perdagangan efek antar 
pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari pemegang satu dengan 
pemegang lainnya tanpa melalui perantara padagang efek.  
 
Berdasarkan jenis-jenis pasar modal yang telah dijelaskan di atas, dapat kita 

ketahui bahwa pasar pasar modal memiliki beberapa jenis dan kegiatan diantaranya 



 

melakukan penawaran saham dari emiten kepada pemodal dan perdagangan saham di 

pasar perdana dengan cara menjual saham dan sekuritas lainnya. 

 

2.1.5  Pelaku Pasar Modal 

Tidak seperti  pasar biasa, pasar modal memiliki berbagai macam pelaku 

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

tanggungjawab yuridis sendiri-sendiri. Akan tetapi diantara sekian banyak para pelaku 

pasar tersebut, mereka dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori.  

Menurut Munir Fuady (2001 : 37) para pelaku pasar modal dapat 

digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut :  

1.  Pelaku investasi terdiri dari investor yang menanamkan investasinya, baik investor 
domestik maupun asing, individual maupun institusional.  

2.  Penarik modal adalah pihak yang mengemisi suatu sekuritas (emiten) atau pihak 
perusahaan publik.  

3.  Penyadia fasilitas adalah pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat 
tertentu terhadap kegiatan pasar modal. Kategori ini terdiri atas :  
a.  Bursa efek. 
b.  Lembaga kliring dan peminjaman.  
c.  Lembaga penyimpanan dan penyelesaian.  

4.  Pengawas adalah pihak yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar 
modal. Kategori ini terdiri dari BAPEPAM serta pihak-pihak instansi pemerintah 
seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian (jika ada kasus pidana 
di pasar modal), dan lain-lain.  

5.  Penunjang adalah pihak yang menyelenggarakan kepentingan kegiatan pasar 
modal. Kategori ini terdiri dari : 

 a.  Kustodian.  
b.  Biro Administrasi Efek.  
c.  Wali Amanat. 
Di samping lembaga penunjang pasar modal, terdapat profesi penunjang pasar 
modal yang terdiri dari:  
a.  Akuntan.  
b.  Konsultan Hukum.  
c.  Penilai. 
d.  Notaris.  

6.  Pengatur emisi adalah pihak yang bertugas sebagai pengatur emisi dan transaksi di 
pasar modal. Kelompok ini terdiri dari :  
a.  Penjamin Emisi  
b.  Wakil Penjamin Emisi  
c.  Perantara Pedagang Efek  
d.  Wakil Perantara Pedagang Efek  

7.  Kategori Pengelolaan dan Konsultasi terdiri dari :  



 

a.  Manajer Investasi  
b.  Wakil Manajer Investasi  
c.  Penasihat Investasi Perorangan  
d.  Penasihat Investasi Perusahaan  
e. Reksa Dana  
 

 Setiap pelaku pasar modal memiliki hak dan kewajiban sendiri – sendiri. Hal 

tersebut dikarenakan dalam mendukung usaha pemerintah untuk memberikan 

informasi yang lengkap dan wajar kepada masyarakat investor, maka lembaga dan 

profesi Penanggung, Akuntan Publik, Notaris, Penilai, Konsultan Hukum mempunyai 

kewajiban untuk mengungkapkan secara benar hal – hal yang menyangkut perusahaan 

sesuai dengan profesinya masing - masing.   

 

2.1.6  Tingkat Efisiensi Pasar Modal  

Tingkat efisiensi pasar modal menyajikan tiga macam bentuk utama dari 

efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi yaitu informasi masa 

lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi yang akan datang.  

Menurut Jogianto (2000 : 352) efisiensi pasar bentuk lemah adalah bentuk 

pasar yang mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu harga-harga 

sekuritas di dalamnya. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah 

terjadi dan nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) adalah bentuk pasar yang 

harga-harga sekuritas di dalamnya secara penuh (fully reflect) mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan (all publicity available information) termasuk 

informasi yang berada dilaporkan keuangan emiten. Sedangkan efisiensi pasar bentuk 

kuat (strong form) adalah bentuk pasar yang harga-harga sekuritasnya secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang 

privat.  

Berdasarkan ketiga macam tingkat efisiensi pasar modal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pasar bentuk lemah memberikan informasi yang sudah terjadi 

dimana data masa lalu tidak berhubungan dengan masa sekarang, pasar bentuk 

setengah kuat memberikan semua informasi yang dipublikasikan baik yang hanya 

mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan maupun informasi yang 



 

mempengaruhi harga - harga sekuritas sejumlah perusahaan, dan informasi yang 

mempengaruhi harga – harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal, sedangkan pasar bentuk kuat memberikan semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat.  

 

2.1.7 Mekanisme Perdagangan Efek di BEI 

Sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia menganut sistem  order-driven 

market atau pasar yang digerakan oleh order-order dari pialang dengan sistem lelang 

terus menerus. Pembeli dan penjual yang hendak melakukan transaksi harus 

menghubungi perusahaan pialang. Perusahaan pialang membeli dan menjual efek di 

lantai bursa atas perintah atau permintaan investor. Akan tetapi, perusahaan pialang 

juga dapat melakukan jual beli efek untuk dan atas nama perusahaan itu sendiri 

sebagai bagian dari investasi portofolio mereka. Setiap perusahaan pialang 

mempunyai orang yang akan memasukan semua order yang diterima ke terminal 

masing-masing di lantai bursa. Orang-orang yang bertindak untuk perusahaan pialang 

tersebut disebut Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). JATS (Jakarta Automated 

Trading System) mengolah order-order tersebut melalui komputer yang melakukan 

matching dengan mempertimbangkan prioritas harga dan prioritas waktu. Dengan 

demikian sistem perdagangan di BEI adalah sistem lelang secara terbuka yang 

berlangsung secara terus-menerus selama jam bursa. Hingga saat ini, seluruh order 

dari peusahaan pialang memang harus dimasukan ke dalam sistem melalui terminal 

yang ada di lantai bursa. Transaksi efek diawali dengan pesanan pada saham tertentu 

dengan harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis 

maupun melalui telepon dan disampaikan  kepada petugas di perusahaan efek. 

Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan 

menyebutkan harga yang ingin diinginkan (Lucky Agustin, 2007 : 34).  

 

2.2 Laporan Keuangan  

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004 : 105) pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 



 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

Menurut Munawir (2004 : 5) yang mengemukakan bahwa:  

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

adalah alat untuk berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca, 

laba-rugi serta laporan perubahan posisi keuangan, neraca menunjukan jumlah aktiva, 

hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan laba-rugi 

memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, biaya-biaya yang 

terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan 

dalam bentuk laporan perubahan modal serta laporan arus kas dan laporan sumber dan 

penggunaan dana. 

 

 

2.2.2 Pemakai Laporan Keuangan   

Menurut Munawir (2004 : 13) pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1.  Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengukur kinerja manajer dalam 
menjalankan operasi perusahaan.  

2.  Manajer berkepentingan dalam menyusun anggaran atau rencana untuk 
perusahaan yang dipimpinnya.  

3.  Investor ( penanam modal jangka panjang) memerlukan laporan keuangan suatu 
perusahaan untuk pertimbangan dalam suatu investasi atau pertimbangan dalam 
penanaman modalnya.  

4.  Kreditur atau Banker memerlukan laporan keuangan untuk mempertimbangkan 
dalam pemberian atau penolakan kredit dari suatu perusahaan. Hal ini dilakukan 
oleh kreditur jangka pendek maupun jangka panjang.  
a. Kreditur jangka panjang berkepentingan dalam mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutangnya dan beban utangnya serta untuk 
mengetahui apakah kredit yang diberikan itu cukup mendapat jaminan dari 



 

perusahaan tersebut yang digambarkan pada kemampuan perusahaan untuk 
mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.  

b. Para investor berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan 
dalam rangka penentuan kebijaksanaan penanam modalnya, apakah 
perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan akan diperoleh 
keuntungan atau “rate of return” yang cukup baik.  

c. Para kreditor, Bankers ataupun para calon investor diluar perusahaan (analis 
ekstern) berkepentingan dalam mengadakan analisa laporan keuangan untuk 
kepentingan dirinya sendiri atau pihak lain diluar perusahaan.  

5.  Pemerintah berkepentingan dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk 
menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan. 
Pemerintah juga menentukan kebijakan-kebijakn untuk perusahaan tersebut.  

 

Harahap (2004) menambahkan pihak-pihak yang berkepentinagan terhadap 

laporan keuangan adalah : “Investor, Kreditor, Analis, Akademis, dan Pusat Data 

Bisnis”. Pengertian tersebut membuktikan bahwa laporan keuangan penting bagi 

semua pihak, baik untuk pihak pemilik perusahaan dapat mengetahui keadaan 

perusahaan yang dimilikinya, pihak manajemen perusahaan untuk menilai kinerja 

keuangan mereka, pihak investor menilai kelayakan untuk menanamkan investasinya, 

pihak kreditur dalam menjamin kualitas jaminan kredit, pihak pemerintah sebagai 

dasar-dasar penentuan kebijakan, dan bagi analis  laporan keuangan dapat 

memberikan suatu informasi yang berguna. Maka secara keseluruhan pihak-pihak 

yang berkepentingan tehadap laporan keuangan akan menilai kinerja keuangan 

laporan keuangan dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang 

berkepentingan tersebut.   

 

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang penting yang digunakan untuk 

berkomunikasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada jangka waktu tertentu, oleh karena itu apabila suatu perusahaan tidak 

mencerminkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, maka akan terjadi kesalahan 

dalam pemakaian dan penafsiran atas laporan keuangan tersebut, baik pemakaian 

untuk proses pengambilan keputusan manajemen maupun untuk mengidentifikasi 

kecenderungan posisi dan kinerja  keuangan. 



 

Menurut Prastowo dan Julianty (2007 : 7) karakteristik kualitatif laporan 

keuangan menyebutkan ciri yang khas yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi pemakai yaitu :  

1.  Dapat dipahami  
2.  Relevan  
3.  Netralitas  
4.  Dapat diperbandingkan  
 
 Karakteristik informasi laporan keuangan dapat dipahami maksudnya adalah 

bahwa pemakai laporan keuangan dapat segera memahami kualitas informasi yang 

ditampung dalam laporan keuangan, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

digunakan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan dan 

keinginan pemakai, netralitas merupakan suatu informasi yang tidak tergantung pada 

keinginan pihak tertentu, sedangkan informasi laporan keuangan dapat 

diperbandingkan adalah pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan.  

 

 

 

 

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi 

informasi relevan dan saling berhubungan satu sama lain dan dapat memberikan 

gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan.  

Menurut SAK (2004 : 1.3) laporan keuangan memiliki tiga unsur pokok yang 

dihasilkan yaitu : (1) Neraca adalah laporan keuangan yang secara langsung berkaitan 

dengan posisi keuangan yang terdiri dari aset adalah sumber ekonomis yang akan 

dipakai perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, kewajiban adalah suatu 

pengorbanan ekonomis yang timbul di masa mendatang dari kewajiban perusahaan 

akibat dari transaksi di masa lalu, dan modal adalah sisa dari aset dikurangi dengan 

hutang – hutang. (2) Laporan rugi-laba adalah laporan keuangan yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja yang menggambarkan penghasilan dan beban perusahaan 



 

selama periode waktu tertentu. Laporan rugi-laba minimal mencakup pos-pos 

pendapatan, rugi-laba usaha, beban pajak, rugi-laba dari aktivitas normal perusahaan,  

rugi-laba bersih untuk periode berjalan. (3) Laporan aliran kas  adalah suatu laporan 

keuangan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan selama periode tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena dengan 

laporan keuangan dapat menunjukan seberapa sehat perusahaan dalam mengelola 

hartanya serta mengetahui besarnya rugi-laba perusahaan, dan informasi penting 

lainnya.  

 

2.3  Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan 

keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis tren akan diperoleh 

prediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.  

 

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

Menurut Leopold A Breinstein (1989) yang dikutip oleh Prastowo dan 

Julianty (2007:52) Analisis Laporan Keuangan yaitu:  

“Financial statement analysis is judgemental process  that aims to evaluate the 
current and past financial posisition and result of the operation  of  enterprise, 
with primary objective of determining the best possible estimates and prediction 
about future conditions and performance.” 
 

Prastowo dan Julianty (2002:52) pun mendefinisikan Analisis Laporan Keuangan, 

yaitu sebagai berikut :  

“Suatu proses membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya menelaah 
masing-masing unsur-unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur 
tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang 
baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.”  
 



 

 Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Analisis Laporan Keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu 

mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan 

masa lalu. Dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang.  

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan   

Tujuan dari Analisis Laporan Keuangan menurut Bernestein yang dikutip oleh 

Harahap (2004 : 197), yaitu:  

1. Screening, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan 
kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.  

2. Understanding, memahami kondisi keuangan perusahaan dan hasil usahanya.  
3. Forecasting, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang.  
4. Diagnosis, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah- 

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

5. Evaluation, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 
mengelola perusahaan.  

 

Sedangkan menurut Munawir (2002 : 31) tujuan Analisis Laporan Keuangan 

adalah untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan 

perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data-

data yang disajikan untuk dua periode. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan 

antara tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan diperoleh data yang yang dapat 

mendukung dalam pengambilan keputusan.  

 

2.3.3   Objek Analisis Laporan Keuangan   

 Menurut Harahap (2004 : 198) objek Analisis Laporan Keuangan, yaitu:  

1. Analisis laba rugi, merupakan media mengetahui keberhasilan operasional 
perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuan memperoleh laba dan 
efektifitas operasinya.  

2. Analisis neraca, merupakan reflikasi hasil yang diperoleh selama periode 
tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan mencapainya.  

3. Analisis arus kas, merupakan petunjuk pergerakan arus kas dari mana sumber 
kas yang diperoleh dan ke mana dialirkan. Arus kas juga dapat memprediksi 
arus kas di masa yang akan datang.  



 

 
Ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi yang banyak, misalnya 

dengan mengaitkan laporan laba rugi dengan neraca akan diketahui efektifitas sumber 

kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, sumber mana yang efektif dan 

memberikan sumbangan terhadap perusahaan. 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan  

Menurut Prastowo dan Julianty (2002 : 54), ada dua analisis yang digunakan 

oleh penganalisis laporan keuangan, yaitu:  

1. Analisis horizontal 
2. Analisis vertikal 
 

Berdasarkan uraian di atas analisis horizontal adalah suatu analisis yang  

mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa 

saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Sedangkan analisis vertikal adalah 

laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode saja dengan 

membandingkan antar pos lainnya dalam laporan keuangan. Analisis vertikal ini 

disebut pula analisis staktis, karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu 

periode tersebut tanpa mengetahui perkembangannya. Analisis yang termasuk pada 

klasifikasi ini yaitu analisis common size, analisis rasio, dan analisis impas. 

 

2.4 Return On Equity  (ROE)  

Menurut Hanafi (2003 : 85), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, aset dan modal saham yang 

tertentu. Salah satu ukuran profitabilitasnya yaitu Return On Equity (ROE). Return On 

Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham. Menurut Munawir (2004 : 240) Return On Equity 

(ROE) merupakan rasio yang menunjukan produktivitas dari dana-dana pemilik 

perusahaan di dalam perusahaan sendiri. Makin tinggi rasio ini akan semakin baik, 

karena posisi modal pemilik perusahaan akan semakin kuat dan selanjutnya akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat kembalian akan 



 

semakin besar (Ang : 1997). Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari 

perusahaan tersebut meningkat, sehingga menurut Subiyanto (2003) Return On 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan.  

 

 ROE = 
Net Worth

IncomeNet  

 

2.5 Earning Per Share (EPS)  

 Earning Per Share atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Hanafi dan 

Abdul Halim (2003 : 194) mengemukakan bahwa :  

“Earning Per Share adalah rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh 

investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba 

berdasarkan saham yang dimiliki.”  

 

Sedangkan menurut Van Horne (2005 : 3):  

“Earning Per Share is earning after taxes (EAT) divided by the number of common 

shares outstanding.” 

Artinya bahwa Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang membandingkan 

pendapatan setelah pajak dengan jumlah saham biasa yang beredar. Menurut Asyik 

(1999) semakin tinggi Earning Per Share (EPS), maka investor akan tertarik dalam 

menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut mampu memberikan kontribusi laba 

yang menguntungkan per lembar sahamnya. Semakin banyak investor yang 

menanamkan modalnya di perusahaan, maka tingkat permintaan akan saham 

perusahaan perusahaan tersebut akan semakin meningkat dan semakin tinggi 

permintaan terhadap saham, maka harga saham pun akan meningkat pula sehingga 

dapat disimpulkan Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham.  

 

Menurut Charles H  Gibson (2001:328) Earning Per Share (EPS) adalah:  



 

“Earning Per Share (EPS) is the amount of income  earned on share of 

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

stock and corporate income statement”.  

Rumus Earning Per Share (EPS) adalah sebagai berikut :  

 

EPS = 
dingck OutsCommon StoNumber of 

tockholderr Common Sailable foEarning Av
tan

 

Menurut Frank J yang diterjamahkan oleh Tim Salemba Empat (2000:863) 

Earning Per Share (EPS) yang dilaporkan dapat menggunakan beberapa alternatif  

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

12 bulan.  
 
 

 
2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham  

Menurut Sunariyah (2004 : 48) pengertian saham adalah :  

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan”.  

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

“Tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan 

terbatas”. 

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

adalah sebagai berikut :  

1. Saham tidak memiliki tanggal jatuh tempo 
2. Saham tidak memiliki batasan dalam penerimaan pembayaran dividen.  
3. Dalam keadaan bangkrut pemilik saham tidak dapat dikenakan klaim dikarenakan 

saham memiliki resiko, maka apabila dalam keadaan kebangkrutan maka 
pemegang saham tidak dapat dikenakan klaim oleh para kreditor.  

 



 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa saham adalah tanda 

bukti atau penyertaan atas pemilikan pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

perusahaan. 

 

2.6.2 Jenis-jenis saham  

Menurut Mishkin dan Eakins (2000 : 297) saham dibagi menjadi dua jenis 

yaitu : (1) saham biasa dan (2) saham preferen.  

“The are two types of stock, common and preferred. A share of common stock 

in a firm represent an ownership interest in that firm : common stockholders 

vote, receive devidends, and hope that the price of their stock will raise 

perferred stock is form of equity from legal and tax stand point.” 

Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasar Modal Indonesia (1997 : 67) yang 

membagi saham menjadi 2 bagian yaitu :  

1. Saham biasa (Common Stock), saham yang dimiliki oleh umum.  
2 Saham preferen (Preferred Stock), saham yang memberikan prioritas hak yang lebih 

tinggi kepada pemegang sahamnya dibandingkan dengan saham biasa.  
Namun, di dalam Jogiyanto (2003 : 76) selain saham biasa dan saham 

preferen masih ada 1 jenis saham lagi yaitu saham treasuri yaitu saham milik 

perusahaan yang sudah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh 

perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi disimpan sebagai treasuri. Ada beberapa 

alasan pembelian kembali yaitu biasanya akan digunakan dan diberikan pada 

manager-manager atau karyawan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham, 

meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan 

nilai pasarnya, menambah jumlah saham yang tersedia untuk menguasai perusahaan 

lain, mengurangi saham yang beredar untuk menaikan laba per lembarnya dan alasan 

lain yaitu untuk mengurangi jumlah saham beredar, sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai saham secara mayoritas dalam rangka 

pengambilalihan tidak bersahabat.   

 

2.6.3 Nilai Saham  

Menurut Jogiyono (2000 : 79) beberpa nilai yang berhubungan dengan saham 

adalah sebagai berikut :  



 

1. Nilai Buku (Book Value) 
a.  Nilai Nominal  

 b. Agio Saham 
c.  Nilai Modal Disetor  
d.  Laba Ditahan  
e. Nilai Buku Per Lembar Saham  

2.  Nilai Pasar (Market Value) 
3. Nilai Intrinsik (Intrinsik Value) 
 

 Nilai Buku merupakan nilai saham di pasar saham menurut pembukuan 

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

berhubungan dengannya adalah : (1) Nilai nominal merupakan modal per lembar yang 

secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proyeksi kepada kreditor yang tidak 

dapat diambil oleh pemegang saham, (2) Agio saham merupakan selisih yang dibayar 

oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya, (3) Nilai 

modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan 

emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa, (4) Laba ditahan 

merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, (5) Nilai buku per 

lembar saham merupakan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan 

memiliki satu lembar saham,  Nilai pasar merupakan harga dari saham di pasar bursa 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, sedangkan Nilai intrinsik bisa 

disebut juga dengan nilai fundamental (fundamental value) merupakan nilai yang 

seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham yang diperdagangkan. Dua macam 

analisis yang sering digunakan untuk menentukan nilai intrinsik dari saham adalah 

analisis fundamental (fundamental security analysis) dan analisis teknikal (technical 

analysis).  

 

2.6.4 Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah perusahaan 

emiten pada waktu tertentu. Harga saham adalah harga yang dibentuk oleh penjual 

dan pembeli ketika mereka memperdagangkan saham. Analisis saham bertujuan untuk 

menarik nilai intrinsik suatu saham dan kemudian membandingkannya. Dengan harga 

pasar ini (current market price) saham tersebut. Menurut Agus Sartono (2001 : 349) 

pedoman yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :  



 

1.  Apabila nilai intrinsik > harga pasar ini, maka harga saham undervalued (harganya 

terlalu rendah), dan karenanya saham tersebut harus dibeli atau ditahan jika harga 

saham tersebut telah dimiliki.  

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

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

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

wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan.  

 Harga saham merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu pasar 

saham, karena dengan harga saham pelaku saham yaitu penjual dan pembeli dapat 

menganalisis nilai intrinsik suatu saham dan kemudian membandingkannya, harga 

saham juga dapat menentukan apakah harga saham tersebut undervalued, overvalued, 

atau dinilai wajar.    

 

2.6.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

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

menyebabkan perubahan harga saham yaitu sebagai berikut :  

a.  Harapan dan perilaku investor  
b. Kondisi keuangan perusahaan  
c. Permintaan dan penawaran  
d. Tingkat efisiensi pasar modal 

 

  Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa harapan dan perilaku 

investor didasarkan pada sejumlah dividen sebelumnya, pendapatan yang ada dan 

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

keputusan pendanaan. Mereka juga mempertimbankan hal-hal eksternal seperti 

kondisi perekonomian umumnya (Keown :1996:468). Kondisi keuangan perusahaan 

yang baik biasanya akan meningkatkan minat investor untuk membeli saham sehingga 

harga saham naik dan sebaliknya kondisi perusahaan yang buruk akan menurunkan 

harga saham (Usman:1997).  Permintaan dan penawaran, harga saham biasanya 

berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran di pasar modal. Fluktuasi 

harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap saham suatu 

perusahaan. Oleh karena itu harga setiap saat bisa berubah seiring dengan minat 



 

investor untuk menempatkan modalnya pada saham (Sartono:1997). Harga saham 

pada pasar modal yang efisien (pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan 

semua informasi yang relevan) adalah acak (rundown). Apabila harga-harga selalu 

mencerminkan semua informasi baru muncul (informasi yang tidak dapat diperkirakan 

sebelumnya).  

 

2.6.4.2 Metode Penilaian Harga Saham 

Menurut Husnan (2001 : 315) ada 2 pendekatan dasar dalam melakukan 

analisis dari penilaian saham, yaitu : 

1. Analisis Fundamental 
2. Analisis Teknikal  
 
 
 
 
2.6.4.2.1 Analisis Fundamental  

Menurut Suad Husnan (2001 : 315) bahwa analisis fundamental mencoba 

memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang 

dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut, sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. Sedangkan menurut Kamarudin (2004 : 81), analisis fundamental 

adalah suatu pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham biasa (common stock) 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Di dalam membuat model 

peramalan tersebut, hal-hal terpenting adalah menganalisis faktor-faktor fundamental 

perusahaan seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan deviden dan 

lain-lain yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pendekatan fundamental 

menganalisis harga saham melalui kondisi perusahaan, pendekatan ini beranggapan 

bahwa suatu saham mempunyai nilai intrinsik tertentu atau nilai yang seharusnya, 

faktor-faktor tersebut dapat barasal dari perusahaan, industri maupun keadaan 

perekonomian makro. 

Investor yang menganut analisis fundamental menganggap bahwa suatu saham 

memiliki nilai intrinsik tertentu. Nilai intrinsik dapat ditentukan dengan melihat 



 

faktor-faktor fundamental internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja emiten, 

investor akan menghubungkan antara nilai intrinsik dengan harga pasar saham. 

 

2.6.4.2.2 Analisis Teknikal  

Menurut Suad Husnan (2001 : 315) analisis teknikal merupakan upaya untuk 

memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga 

saham (kondisi pasar) di masa lalu. Analisis ini didasari pemikiran bahwa harga 

saham mencerminkan informasi relevan, dan informasi tersebut ditunjukan dengan 

perubahan harga di waktu yang lalu serta perubahan harga saham akan mempunyai 

pola tertentu dan pola tersebut berlangsung, sedangkan menurut Kamarudin (2004 : 

81) analisis teknikal menganggap bahwa saham adalah komoditas perdagangan yang 

pada gilirannya permintaan dan penawaran merupakan manivestasi kondisi psikologis 

dari pemodal.  

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa analisis teknikal berusaha 

mengamati perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini didasarkan dari 

anggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan 

terhadap saham. Pergeseran penawaran dan permintaan akan mempengaruhi arah 

perubahan harga. Di dalam analisis teknikal dibutuhkan adanya penggambaran grafik 

yang menunjukan pola perubahan harga saham dan indeks harga pasar saham. Grafik 

tersebut akan menunjukan perubahan harga historis dan diharapkan akan ditemukan 

pola-pola tertentu yang berguna bagi perusahaan, harga saham dan kondisi pasar 

modal.   

 
Tabel 2.1 Perbedaan Analisis Teknikal dan Analisis Fundamental : 

No Variabel Fundamental Teknikal 
1 Fokus perhatian harga (overvalued atau 

undervalued) 
Timing (upward atau 
Downward) 

2 Horison investasi Jangka menengah dan 
panjang 

Jangka pendek 

3 Informasi utama Perusahaan atau emiten Psikologis investor 
4 Motif utama Deviden dan pertumbuhan Capital gain 
5 Strategi utama Beli dan simpan Berpindah 
6 Karakter investor Menabung dan investasi Pedagang dan 

institusional 



 

 Sumber : Tri Agustina (2008 : 38) 

 

2.7 Pengaruh ROE dan EPS Terhadap Harga Saham 

Menurut E. A Koetin yang dikutip oleh Budi Rusman dan Basuki (2006) 

menyatakan bahwa nilai sebuah saham sesungguhnya ditentukan oleh kondisi 

fundamental emiten yang meliputi laba, pertumbuhan penjualan, aktiva dan prospek 

emiten. Sesuai dengan teori pada analisis laporan keuangan yang menunjukan 

fundamental keuangan, maka ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk menilai 

harga saham yaitu : ROE dan EPS. 

 

Menurut Hanafi (2003) EPS dapat digunakan untuk beberapa macam analisis 

dengan cara EPS dapat digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh 

para analisis surat berharga, EPS mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu 

saham. EPS menunjukan kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba bersih per 

lembar saham yang merupakan indikator fundamental. Hasil penelitian dari  Rissa R 

(2008) menunjukan bahwa salah satu faktor fundamental seperti ROE, DER dan EPS 

mempengaruhi harga saham. Faktor fundamental mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap harga saham. Weigand (1998) mengatakan bahwa ekspektasi 

untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa mendatang berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Purnomo (1998) mengatakan bahwa EPS berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Studi lain dari Yanny W (2001) mengatakan bahwa 

ROA, ROE, BV, DER dan EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Dari beberapa penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ROE dan 

EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. 

 

 

 

 

 

 

 


