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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak 

yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan 

akuntansi) ini maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi 

atau disebut juga siklus akuntansi. 

 Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, interpretasi 

dan komunikasi data keuangan. Definisi akuntansi menurut Arens (2000;7) 

adalah sebagai berikut: 

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

economical event in logical manner for the purpose of providing 

financial information for decision making.”  

 
 Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai 

transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan, yang 

dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran 

transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya 

informasi yang relevan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang 

mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan serta hasil 

keuangan dalam suatu periode yang akan digabungkan dan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. 

 Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

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

hasil operasi yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada 

hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 
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2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba 

rugi serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan atau 

menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan 

laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-

alasan yang menyebabkan perubahan modal. 

 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004;2): 

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

 
 Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Agar dalam 

melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan itu hasilnya 

memuaskan, perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk 

laporan keuangan untuk dianalisis. 

Tujuan dari konsistensi penyajian adalah untuk meyakinkan bahwa 

perbandingan dua laporan keuangan yang berurutan, bebas dari pengaruh yang 

materiil yang disebabkan oleh penggantian-penggantian prinsip akuntansi yang 

digunakan atau perubahan dalam penerapannya. Bila ada kemungkinan 

membandingkan dua laporan keuangan yang dipengaruhi secara materiil oleh 

penggantian atas perubahan-perubahan maka diperlukan penjelasan-penjelasan 

mengenai sifat penggantian perubahan tadi dan pengaruhnya terhadap laporan 

keuangan. 
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2.1.2 Fungsi Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004;3) bahwa dari laporan keuangan manajemen 

dapat memperoleh informasi yang berfungsi untuk : 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 
2. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, 

proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan 
yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

3. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang 
telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 
prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

 

        Disamping fungsi tersebut di atas, laporan keuangan berfungsi juga 

sebagai pertanggungjawaban bagi manajemen kepada semua pihak yang 

menanamkan dan mempercayakan pengelolaan dananya dalam perusahaan 

tersebut terutama kepada pemilik. 

 

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan juga menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan. Selain itu, laporan 

keuangan juga memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik merupakan ciri khas 

yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. 

 Menurut SAK (2007;4) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, 

yaitu:  

1. Dapat diandalkan 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah  

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini 

pemakai diasumsikan mengetahui pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akutansi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar.  

2. Relevan 

Agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

yang relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 
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membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara 

wajar diharapkan untuk disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

perusahaan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja serta posisi keuangan secara relatif.  

 

2.1.4 Pemakai Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan IAI 

(2004;2) para pemakai laporan keuangan adalah: 

1. Investor; 
2. Kreditur (pemberi pinjaman); 
3. Pemasok dan kreditur usaha lainnya; 
4. Shareholders (para pemegang saham); 
5. Pelanggan; 
6. Pemerintah; 
7. Karyawan; 
8. Masyarakat. 
 

Para pemakai laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap yang melekat dan hasil pengembangan 

dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 
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investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen 

2. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

3. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 

4. Shareholders (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan berikutnya. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan 

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun pandapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi 

yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan 
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perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan 

kerja. 

8. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti 

pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal beresiko, maka ketentuan 

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka, juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 
2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan 

 Agar laporan keuangan dapat mencapai tujuannya dalam memenuhi 

kebutuhan pemakai, cara penyajiannya harus berdasarkan prinsip akuntansi yang 

diterima umum. Laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan keuangan yang harus menunjukan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh 

IARFC Financial Statement Analisis (2006:75) 

“Neraca merupakan suatu laporan yang berisi posisi keuangan pada 

tanggal tertentu yang  menggambarkan besarnya harta dan besarnya 

hutang keluarga yang dimiliki” 

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa neraca terbagi atas tiga bagian utama, 

yaitu aktiva, hutang dan ekuitas. Disini akan dijelaskan secara ringkas 

mengenai ketiga komponen utama neraca tersebut. 



 17 

a. Aktiva 

    Menurut SAK (2007:12), aktiva adalah “Sumber daya yang dikuasai 

perusahaan sebagai akibat masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”. 

Penyajian di dalam neraca disusun berdasarkan urutan likuiditasnya adalah 

sebagai berikut : 

    1)  Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah kas dan harta lain yang diperkirakan dapat 

dikonversi   menjadi uang kas, dijual, atau dikonsumsi baik dalam jangka 

waktu satu tahun atau dalam siklus operasi mana yang lebih panjang. 

    2)  Investasi jangka panjang 

  Investasi jangka panjang merupakan bentuk pernyataan jangka panjang 

atau dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. 

3) Aktiva tetap  

  Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dapat diperoleh dalam bentuk 

siap  pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam 

operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu 

tahun. Penyusutan aktiva tetap harus dilakukan secara layak berdasarkan 

taksiran masa manfaatnya. Aktiva tetap dinyatakan sebesar nilai buku 

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. 

4) Aktiva tidak berwujud 

   Merupakan hak-hak jangka panjang yang sifatnya tidak berwujud dan 

dimiliki perusahaan. Aktiva tidak berwujud mencerminkan hak istimewa 

atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Hak paten, hak cipta dan 

goodwill adalah jenis aktiva tidak berwujud. 

b. Kewajiban 

  Menurut SAK (2007;12) kewajiban merupakan : 

   “Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber 

daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”. 
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   Hutang layaknya dicatat sebesar nilai jatuh tempo yaitu nilai dari 

pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan untuk penyelesaian hutang 

tersebut.  

 Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 1) Kewajiban lancar 

Meliputi hutang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu tahun  

dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau 

dengan menimbulkan hutang lancar lainnya. 

2) Kewajiban jangka panjang 

Adalah hutang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau 

yang penyelesaiannya tidak memerlukan penggunaan sumber-sumber yang 

merupakan aktiva lancar, digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka panjang meliputi: obligasi, hipotik, dan pinjaman gadai. 

3) Kewajiban lain-lain 

 Adalah hutang yang tidak dapat scara layak digolongkan sebagai 

kewajiban jangka panjang disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain. 

Kewajiban lain-lain meliputi pendapatan yang ditangguhkan, uang jaminan 

jangka panjang yang diterima dari pelanggan, hutang padadireksi atau 

perusahaan afiliasi. 

  4) Hutang dan disubordinasi 

 Merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan perjanjian subordinasi, 

melalui mana pinjaman ini baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan 

telah melunasi kewajiban tertentu. 

5) Kewajiban bersyarat 

 Merupakan kewajiban yang memungkinkan timbulnya tergantung pada 

terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang 

dan dengan demikian, pada tanggal neraca tercantum belum terdapat 

kepastian mengenai ada atau tidaknya kewajiban tersebut. 

c. Ekuitas 

     Menurut SAK (2007;13), ekuitas adalah : 

        “Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi kewajiban”.   
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       Pada perusahaan yang berbentuk perseroan, ekuitas terdiri dari :   

  1) Modal Saham 

    Meliputi saham preferen, saham biasa dan perkiraan tambahan modal 

disetor dan modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan, 

dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. 

  2) Agio Saham 

    Yaitu kelebihan selisih antar setoran pemegang saham sebagai nilai 

nominal saham. 

  3) Laba ditahan 

    Merupakan akumulasi hasil usaha periodik dengan memperhitungkan 

pembagian deviden dan koreksi laba rugi tahun lalu.   

2. Laporan Laba-rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang mencerminkan kegiatan 

perusahaan untuk periode tertentu akan melaporkan laba atau rugi netto yang 

merupakan hasil keuangan operasional atau kegiatan tertentu. 

  Menurut Baridwan (2006;15) laporan laba rugi adalah : 

“Suatu laporan yang yang menunjukkan penghasilan-penghasilan 

dan biaya-biaya dari unit usaha untuk suatu periode tertentu”. 

   Laporan laba rugi menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk : 

1) Menilai keberhasilan operasi perussahaan dan efisiensi manajemen dalam 

mengelola kegiatan operasinya. 

2) Membuat estimasi jumlah dimasa yang akan datang, sebagai akibat   

keberhasilan operasi perusahaan. 

3) Menilai profitabilitas dari modal yang ditanamkan oleh pemilik dalam 

perusahaan. 

4) Menentukan apakah modal yang ditanam oleh para pemilik dikelola dan 

dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen di dalam 

menjalankan usahanya. 

5) Laporan perubahan ekuitas 

Merupakan suatu perubahan laporan atau mutasi laba yang ditahan yang 

merupakan bagian dari pemilik perusahaan untuk satu periode tertentu. 
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Dalam laporan laba ditahan ditunjukkan laba tidak dibagi awal periode, 

ditambah laba yang tercantum pada laporan laba rugi dikurangi dengan 

deviden yang diumumkan selama periode tertentu. 

6) Laporan arus kas  

Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar dalam perusahaan 

dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas ini menyediakan informasi 

yang berguna dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kasnya sehingga menghasilkan masukan berupa kas pula.  

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna, 

apabila hanya dilihat secara sepintas saja. Laporan keuangan baru dapat 

memberikan informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu 

perusahaan apabila dipelajari, diperbandingkan, dan dianalisis. Melalui analisis 

tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi 

keuangan serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. 

 
2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun 

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

laporan keuangan yang sudah disusun dan sebaiknya laporan keuangan itu adalah 

laporan keuangan yang diyakini kewajarannya. 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan 

keuangan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006;189) pengertian analisis dan 

laporan keuangan adalah: 

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil.” 
“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan 
arus kas.” 

 

Jika kedua pengertian di atas digabungkan maka pengertian analisis 

laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2006;190) adalah: 
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“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 
antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif  dengan tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 
dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 

 Informasi  yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi 

dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang terdapat dalam suatu laporan 

keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil 

keputusan. Analisis laporan keuangan itu memaksimalkan informasi yang masih 

relatif sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan 

keuangan akan dapat membongkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan.  

 Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang 

salah tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat 

menyembunyikan, karena akuntansi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang 

sifatnya objektif dan non ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan bisa 

menghasilkan situasi duga menduga, ketidakpastian intuisi, pertimbangan pribadi 

dan sebagainya. Hal ini akan memperkuat keyakinan kita pada informasi yang ada 

sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. 

 Analisis laporan keuangan difokuskan pada hal-hal tertentu. Mulai dari 

kualitas laporan keuangan, pendapat akuntan, praktek dan prinsip akuntansi yang 

digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntan. Juga dilihat dari tingkat 

perbandingannya, updatenya, apakah dikonsolidasi dengan anak perusahaan atau 

afiliasi dan sebagainya. 

 
2.2.2 Rasio sebagai Alat Analisis 

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-

rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, 

dalam laporan rugi laba saja, atau pada neraca dan rugi laba. 

 Penggolongan rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan menurut Sawir (2005;9), adalah sebagai berikut: 
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1. Rasio likuiditas 

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar 

lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya 

yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio aktivitas 

Rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 

3. Rasio leverage  

Rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari 

hutang. 

4. Rasio rentabilitas/profitabilitas 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya. 

 

2.2.2.1 Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 

Rasio rentabilitas ini diperlukan untuk menilai suatu perusahaan yaitu 

sebagai indikator dari tingkat efisiensi manajemen disamping profitabilitas yang 

dicapai perusahaan, dalam hal ini bank yang bersangkutan. 

Menurut Irawati (2006;25), berpendapat bahwa: 

“Ratio Rentabilitas atau Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sampai seberapa efektivitas peusahaan 

dalam mendapatkan keuntungan”. 

Sedangkan menurut Harahap (2006;304), berpendapat bahwa: 

“Ratio Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan 
laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 
kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 
dan sebagainya”. 

 
Capital Adequacy Ratio (CAR) diukur dari rasio antara Modal Sendiri 

(Modal Inti + Modal Pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) (Manullang, 2002). CAR merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh 
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kegiatan operasi bank CAR menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank 

masih dapat ditutup oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin 

baik kondisi sebuah bank (Masyhud Ali, 2004).  

Sesuai dengan SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR 

yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak 

akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi karena kondisi 

perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya 

bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahun 1998 besarnya CAR 

diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan 

dalam: (1) Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 4%., (2) 

Bank take over atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara –25% 

sampai dengan < dari 4%., (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, 

jika memiliki CAR kurang dari –25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang di 

likuidasi. Secara matematis menurut Muljono (2005: 28) CAR dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

CAR = 
ATMR

pelengkap) Modal inti (Modal sendiri Modal +
 x 100% 

Modal sendiri adalah total modal yang berasal dari perusahaan (bank) 

yang terdiri dari modal disetor (agio saham), perubahan laba tak dibagi dan 

cadangan yang dibentuk bank. Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan 

ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca 

diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva dengan bobot resiko. 

ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominalnya 

dengan bobot resiko aktiva administratif (Manullang, 2002). Semakin likuid, 

aktiva resikonya nol dan semakin tidak likuid bobot resikonya 100, sehingga 

resiko berkisar antara 0 - 100%. Kriteria CAR saat ini sebesar 12% (Masyhud Ali, 

2004). 
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2.2.3 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat kesenjangan 

antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi yang 

dibutuhkan oleh para pemakai. Laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai apa yang telah terjadi, sementara para pemakai laporan keuangan 

membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa datang. 

Untuk memecahkan kesenjangan kebutuhan informasi itulah diperlukan suatu 

analisis terhadap laporan keuangan, terutama dalam memprediksi apa yang 

mungkin terjadi di masa datang. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh 

ukuran-ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis 

laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein dalam Sofyan Syafri 

Harahap (2006;197) adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis ini dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

2. Forecasting 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

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

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi. 
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 Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan 

maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, 

dan dalam hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator 

tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan.     

 
2.2.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Banyak metode dan teknik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. 

Metode dan teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Di bawah 

ini akan dijelaskan bagaimana metode dan yang dilakukan dalam menganalisis 

laporan keuangan.  

Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2005;54), secara umum 

metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, 

yaitu: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis) 

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut 

metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun 

(periode). 

2. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu 

dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan 

keuangan yang sama pada tahun (periode) yang sama. Oleh karena itu 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan 

keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis 

karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) yang sama. 
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 Sementara itu teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan 

keuangan menurut S. Munawir (2002;36) adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan adalah metode dan teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Persentase dari total 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen atau common size statement, pada 

masing-masing akiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi pengongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya modal kerjadalam periode tertentu. 

5. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisis rasio, adalah suatu metode dan analisis untuk mengetahui hubungan 

dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 
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7. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laporan keuangan suatu perusahaan 

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

dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.   

8. Analisis break even, adalah suatu analisis untuk menetukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisis break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisis di atas digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga 

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan laporan keuangan yang dianggarkan atau laporan keuangan 

perusahaan lain. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

 
2.3 Saham 

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang 

paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan 

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

 

2.3.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan suatu bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Kismono (2001:416) menyatakan: 

”Saham merupakan sebuah piagam yang berisi aspek-aspek penting 

bagi perusahaan, termasuk hak dari pemilik saham dan hak khusus 

yang dimilikinya berkaitan dengan kepemilikan saham.”  

Definisi saham menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:5) adalah: 

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

Bagi emiten, dana yang diterima dari hasil penjualan sahamnya bersifat 

permanen. Sedangkan bagi investor, saham bukan merupakan penanaman modal 

yang tetap karena sewaktu-waktu dapat menjual kembali sahamnya kepada 

investor lain. Pemilik saham juga berhak mengontrol perusahaan sesuai dengan 

kapasitas (jumlah) saham yang dimilikinya melalui rapat umum pemegang saham 

dengan menggunakan hak suara yang dimilikinya. 

 

2.3.2 Harga Saham 

Dalam melakukan investasi pada pasar modal, khususnya saham. 

Perubahan harga saham menjadi perhatian penting bagi investor, selain kondisi 

emiten dan keadaan perekonomiannya. Harga saham yang digunakan dalam 

melakukan transaksi di pasar modal adalah harga yang terbentuk dari mekanisme 

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

bukanlah harga dari saham tersebut. 

 

2.3.2.1 Pengertian Harga Saham 

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

“Harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari     

aliran kas yang diharapkan yang akan diterima”. 

Sedangkan menurut Ridwan S. Sundjaja (2003;349) adalah : 

“Harga saham adalah saham yang nilai per lembarnuya telah 

tercantum dalam akta pendirian perusahaan “.  

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam dampak empat konsep yang 

memberikan makna berbeda, menurut Dyah Ratih Sulistyastuti (2002;349) 

yaitu: 
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1. Nilai nominal 

Yaitu nilai per lembar saham yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi 

dan hukum. Nilai nomnal digunakan untuk menentukan besarnya modal 

disektor penuh pada neraca. Modal disetor penuh adalah nilai nmnal saham 

dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan. Nilai nominal suatu 

saham disebut juga stated value, face value, nilai pari, par value. 

2. Nilai buku per lembar saham (book value per share) 

Yaitu total ekuitas dibagi jumlah yang beredar. Nila ini menunjukan nilai 

aktiva bersih per lembar yang dimiliki pemegangnya. Nilai buku per lembar 

saham dapat mencerminkan berapa besar jaminan yang diperoleh oleh 

pemegang saham apabila perusahaan penerbit saham (emiten) dilikuidasi. 

3. Nilai Pasar 

Adalah nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham di bursa saham. Harga per saham inilah yang menentukan indeks harga 

saham gabungan (IHSG). Fluktuasi harga saham di busa yang menentukan 

risiko sistematis suatu saham. 

4. Nilai fundamental atau sering disebut nilai instrinsik saham 

Adalah menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersbut 

mencerminkan nilai yang sebenarnya (riil value) sehingga tidak terlalu mahal 

(overprie). 

 

2.3.3 Pengertian Perubahan Harga Saham 

Perubahan harga saham di bursa ditentukan oleh pasar yang tergantung 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Saham yang dimiliki leh suatu 

perusahaan yang kinerjanya baik akan sangat diminati oleh para investor. Makin 

banyak investor yang ingin membeli suatu saham, maka harga saham tersebut 

cenderung bergerak naik. Sebaliknya makin sedikit orang yang ingin membeli 

suatu saham, maka harga saham tersebut cederung turun. Dalam jangka waktu 

panjang, kinerja perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya akan 

bergerak searah. 
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Pengertian perubahan harga saham menurut Jogiyanto (2003;283) adalah 

sebagai berikut : 

“Perubahan harga saham merupakan kenaikan penurunan dari 
harga saham sebagai akibat dari adanya informasi baru yang 
mempengaruhi harga saham kemudian dibandingkan denga harga 
saham tahun sebelumnya”. 

 
Harga dari surat berharga mencerminkan penilaian investor terhadap 

proyek laba perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya penilaian 

terhadap kualitas manajemen. 

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

 
Para investor yang membeli saham ingin memperoleh dividen dan capital 

gain akan mencari perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Menurut Ridwan S. Sundjaja (2003;437) dividend an capital gain adalah sebagai 

berikut : 

1. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihaslkan perusahaan. Dividen 

diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam 

(RUPS). 

2. Capital gain  merupakan selisih lebih dari harga beli dan harga jual. Saham 

memungkinkan pemodal untuk mendapakan return  atau keuhtungan (capital 

gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namu, seiring dengan 

berluktuasi harga saham, maka saham juga dapat membuat pemodal 

mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. 

 

2.3.4 Penilaian Harga Saham 

Ada dua pendekatan analisis yang seiring digunakan dalam penilaian harga 

saham, pendekatan analisis teknikal. 

1. Analisis Fundamental 

Pengertian analisis fundamental menurut Suad Husnan (2001;315) adalah 

sebagai berikut : 
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“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 
masa yang akan datang dengan (1) megestimasi nilai faktor-faktor 
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 
datang, dan (2) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 
sehingga diperoleh taksiran harga saham “. 

 

Analisis fundamental sangat berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahan. Dengan analisis ini diharapkan calon investor akan mengetahui 

bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor. 

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

saham sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perushaan yang bersangkutan, karena 

nantinya akan berhubungan dengan hasil yang kan diperoleh dari investasi dan 

juga risiko yang harus ditanggung (Pandji Anoraga dan Piji Pikarti, 2001; 108). 

Analisis fundamental bertolak dari anggaran dasar setiap investor adalah 

makhluk yang rasional. Keputusan investasi saham dari seorang pemodal yang 

rasional didahului oleh analisis terhadap variabel yang secara fundamental 

diperkirakan akan menghubungkan harga suatu saham. Argumentasi pada 

dasarnya bahwa nilai mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai di kemudian hari. 

 
2. Analisis Teknikal 

Pengertian analisis teknikal menurut Suad Husnan (2001;367) adalah 

sebagai berikut : 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga 
saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham 
tersebut (kondisi pasar) di waktu yang lalu. Pemikiran yang 
mendasari analisis tersebut adalah (1) bahwa harga saham 
mencerminkan informasi yang relevan, (2) bahwa informasi tersebut 
ditujukkan oleh perubahan haarga saham di waktu yang lalu, dan (3) 
karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, 
dan pola tersebut akan berulang”. 
 
Analisis teknikal ini cukup sering dpakai oleh calon investor, dan biasanya 

data yang digunakan daam analisis berupa grafik atau program komputer. Dri 

grafik atau program komputer dapat dietahui bagaimana kecenderungan pasar 

ekuitas atau future commodities yang akan dipilih dalam berinvestasi (pandji 
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Anoraga dan Piji Pikarti, 2001; 109). Analisis teknikal pada dasarnya merupakan 

upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk ke pasar) atau menjual 

saham (keluar dari pasar), dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis 

ataupun menggunakan analisis grafis. 

 

2.3.5 Faktor-fakor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga pasar saham yang ada pada pasar sekunder dapat terjadi karena 

adanya kekuatan pasar, yaitu antara permintaan dan penawaran saham. Berbeda 

dengan pasar paralel, pasar paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang 

terorganisir diluar Bursa Efek Jakarta, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur 

dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) 

serta diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

Menurut Tandelilin (2001: 249) secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu 

faktor pengaruh dari luar, faktor perilaku investor dan faktor kinerja keuangan 

emiten. 

1. Pengaruh dari luar 

a. Permintaan dan penawaran 

Harga pasar saham akan terbentuk melalui jumlah permintaan dan 

penawaran terhadap suatu efek. Jumlah permintaan dan penawaran akan 

mencerminkan kekuatan pasar. Jika jumlah penawaran lebih besar dari 

permintaan maka pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya, 

jika permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek 

maka harga tersebut akan cenderung naik. 

b. Tingkat efisiensi pasar modal 

Pasar modal dikatakan efisien jika informasi dapat diperoleh dengan mudah 

dan murah oleh para pemodal, sehingga semua informasi yang relevan dan 

terpercaya telah tercermin dalam harga-harga saham. Pasar modal yang 

efisien menggambarkan harga pasar yang secara cepat bereaksi terhadap 

berita-berita baru yang tidak terduga, sehingga arah gerakannya pun tidak 

dapat terduga. 
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Jadi, yang dimaksud dengan pasar modal yang efisien adalah: 

1) Harga saham secara lengkap menggambarkan semua informasi yang 

tersedia. 

2) Investor akan menginterpretasikan dengan benar informasi yang ada 

3) Pialang tidak dapat beroperasi pada skala yang cukup untuk memperoleh 

harga. 

2. Perilaku Investor 

Para pemodal yang masuk ke pasar modal berasal dari macam-macam 

kalangan masyarakat dengan tujuan yang variatif pula. Jika dilihat dari sisi 

tujuannya, maka pemodal dapat dikelompokkan kedalam empat kriteria, yaitu: 

a. Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden. 

Kelompok ini akan fokus pada perusahaan yang sudah sangat stabil posisi 

keuangannya. Keadaan perusahaan yang demikian akan menjamin 

kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Harapan utama daripada 

kelompok ini adalah memperoleh deviden yang cukup dan terjamin setiap 

tahun atau setiap periode pembagian devidennya. 

b. Pemodal yang bertujuan untuk berdagang 

Kelompok ini, dalam hal pembelian saham bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dari selisih positif harga beli saham dengan harga jual saham 

dan pendapatan mereka didasarkan atas jual beli saham tersebut. 

c. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan saham perusahaan 

Bagi kelompok ini, yang penting adalah ikut sertanya mereka sebagai 

pemilik perusahaan. Pemodal jenis ini cenderung memilih saham 

perusahaan yang sudah memiliki nama baik di kalangan pemodal lain, 

dalam arti berprospek baik dalam hal keuangannya dan kelompok ini tidak 

aktif didalam perdagangan di bursa. 

d. Kelompok spekulator 

Kelompok ini menyukai saham-saham perusahaan yang belum 

berkembang akan tetapi diyakini akan berkembang dengan baik. 

Umumnya pada setiap kegiatan pasar modal, spekulator memiliki peranan 
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yang kuat dalam meningkatkan aktivitas pasar sekaligus meningkatkan 

likuiditas saham. 

3. Faktor Internal Perusahaan  

Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar saham yang berdampak 

secara langsung pada perusahaan itu sendiri, faktor- faktor internal antara lain 

adalah: 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing annoucements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang, sekuritas yang hybrid, 

leasing, kesepakatan kredit, pemecahan saham, pembelian saham, joint 

venture, dan lainnya. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (manajement-board of director 

annoucements), seperti perubahan dan penggantian direktur, manajemen, 

dan stuktur organisasi. 

d. Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi, seperti 

laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi dan 

diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya. 

e. Pengumuman investasi (investment annoucements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembangan, penutupan usaha 

dan lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labor annoucements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokkan dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earnings ratio, book ratio, 

net profit margin, return on assets (ROA), return on equity (ROE), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan lain-lain. 
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2.3.6 Elemen Harga Saham 

Elemen-elemen dari harga saham menurut Yarnes (2003 : 614) adalah 

sebagai berikut :  

1. Open 

Open adalah harga pembentukan atau harga perdagangan pertama untuk suatu 

periode (misalnya harga perdagangan pertama untuk hari ini). 

2. High 

High adalah harga tertinggi atau harga perdagangan tertinggi untuk suatu 

periode. High adalah titik dimana ada lebih banyak penjual daripada pembeli 

(artinya, selalu ada penjual yang tersedia menjual pada harga yang lebih 

tinggi). High juga mencerminkan harga tertinggi dimana pembeli bersedia 

membayar. 

3. Low 

Low adalah harga terendah atau harga perdagangan terendah untuk suatu 

periode. Low adalah titik dimana lebih banyak pembeli daripada penjual 

(artinya, selalu ada pembeli yang bersedia membeli pada harga yang lebih 

rendah). Low juga mencerminkan harga terendah dimana penjual bisa 

menerima. 

4. Close 

Close adalah harga penutup atau harga perdagangan terakhir untuk suatu 

periode. 

5. Bid 

Bid adalah harga dimana pembeli bersedia membayar untuk suatu saham. 

6. Ask 

Ask adalah harga dimana penjual bersedia menerima untuk suatu saham. 

 

2.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Harga Saham 

Dalam dunia perbankan pokok utama dalam pengelolaan bank atau 

peningkatan kinerja perusahaan salah satunya yaitu dengan menjaga 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian 

rentabilitas yang wajar, pemenuhan modal yang memadai, risiko yang relatif kecil 
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dan kualitas manajemen yang baik. Dengan kondisi seperti itu, maka kinerja 

perusahaan dapat dikatakan baik, sehingga dengan membaiknya kinerja keuangan 

perusahaan dalam dunia pasar modal dapat menigkatkan harga saham. 

Perubahan harga saham di bursa atau pasar sekunder dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor internal perusahaan. Kinerja 

perusahaan merupakan faktor internal perusahaan yang dapat dilihat dari rasio-

rasio keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ang (2007: 8) pada 

dasarnya perusahaan yang baik kinerjanya akan mempunyai harga saham yang 

tinggi, karena dalam dunia investasi harga saham dapat direfleksikan pada kinerja 

perusahan, dimana semakin tinggi harga saham maka suatu perusahaan akan 

dikatakan semakin baik kinerjanya. 

Menurut Jogiyanto (2000:18) harga saham dipengaruhi oleh faktor 

fundamental, kemudian menurut Anoraga dan Pakarti (2001:52) analisis 

fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Dengan begini diharapkan calon investor akan mengetahuhi 

bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, 

apakah menguntungkan atau tidak dan sebagainya. 

Menurut Payamta dan Machfoedz (2009: 55) perusahaan dapat dinilai 

melalui berbagai macam indikator. Sumber utama indikator yang dijadikan dasar 

penilaian perusahaan adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan 

laporan keuangan perusahaan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim 

digunakan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan, salah satunya Capital 

Adequancy Ratio (CAR). 

Dalam dunia perbankan rasio solvabilitas sama dengan rasio permodalan, 

permasalahan modal adalah berapa modal yang harus disediakan oleh pemilik 

sehingga keamanan pihak ketiga dapat terjaga, dengan CAR tinggi berarti bank 

tersebut semakin solvable bank memiliki modal yang cukup guna menjalankan 

usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh sehingga akan 

terjadi kenaikan pada harga saham (Siamat, 2003: 84). Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kecukupan modal suatu bank adalah dengan capital adequacy 

ratio (CAR). 
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Rasio ini mempunyai hubungan yang positif terhadap harga saham. 

Karena secara teoritis pada dasarnya semakin tinggi CAR maka akan semakin 

tinggi pula harga saham, karena bank yang mempunyai CAR yang tinggi berarti 

bank tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kegiatan usahanya 

dan cukup pula untuk menanggung risiko apabila bank tersebut dilikuidasi. 

Semakin tinggi rasio CAR juga dapat menggambarkan bahwa bank tersebut 

semakin solvabel, karena dengan modal yang cukup maka suatu bank akan dapat 

membiayai produk jasanya dan dengan nilai CAR dan modal yang besar maka 

aktiva berisiko akan semakin kecil. Hal yang pokok dengan nilai CAR yang tinggi 

maka risiko dalam berinvestasi semakin rendah atau tingkat keamanan dalam 

berinvestasi tinggi. Hal itu yang nantinya yang akan mendorong para investor 

untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan hukum permintaan dan 

penawaran maka kondisi tersebut akan meningkatkan harga saham. 

Banyak teori yang menyatakan bahwa rasio keuangan perusahaan 

perbankan dapat mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan, menurut 

pendapat Ang (2007: 8) jika kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka 

harga saham akan merefleksikannya dengan peningkatan harga saham demikian 

juga sebaliknya. 


