
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:894) : 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang.” 

Dengan demikian pengaruh adalah sesuatu keadaan dimana dampak yang 

ditimbulkan dapat berpengaruh terhadap pihak lain, sehingga secara otomatis 

kegiatan yang dilakukan dapat langsung berubah, tetapi keadaan yang sebenarnya 

tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengaruh jika dikaitkan dengan 

judul maka suatu daya yang ada atau timbul dari arus kas operasi yang ikut 

membentuk likuiditas. 

 

2.2 Arus Kas 

2.2.1 Pengertian Arus Kas 

Keberadaan kas dalam suatu perusahaan dapat dilihat sebagai suatu aliran 

(arus kas). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:2.2) definisi arus kas 

adalah : 

“Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas.” 

Dari definisi diatas dapat  kita ketahui bahwa arus kas merupakan jumlah 

kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode 



tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam perkiraan 

kas suatu periode tertentu. 

Pengertian arus kas masuk dan arus kas keluar menurut Martono dan 

Harjito (2002:116) adalah : 

“Aliran kas masuk (cash inflow) merupakan sumber-sumber 

darimana kas diperoleh sedangkan arus kas keluar (cash outflow) 

merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran-pembayaran.” 

Arus kas masuk (cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) masing-

masing terbagi dua bagian, antara lain : 

1. Arus Kas Masuk (cash inflow) 

a. Bersifat rutin, misalnya : penerimaan dari hasil penjualan secara 

tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan 

penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. 

b. Bersifat tidak rutin, misalnya : penerimaan uang sewa gedung, 

penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, 

penerimaan bunga, dan lain-lain. 

2. Arus kas keluar (cash outflow) 

a. Bersifat ruitn, misalnya : pembelian bahan baku dan bahan 

pembantu, membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor 

habis pakai, dan lain-lain. 

b. Bersifat tidak rutin, misalnya : pembelian aktiva, pembayaran 

angsuran utang, pembayaran dividen, dan lain-lain. 



Kelebihan arus kas masuk terhadap arus kas keluar merupakan saldo kas 

yang akan tertahan di dalam perusahaan. Besarnya slado kas ini akan mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Jumlah saldo kas perusahaan akan meningkat 

apabila arus kas masuk yang berasal dari penjualan tunai dan kredit dapat 

terkumpul lebih besar daripada arus kas keluar untuk bahan mentah, tenaga kerja, 

dan biaya lainnya. 

Makin besar jumlah kas perusahaan berarti perusahaan mempunyai risiko 

yang lebih kecil untuk tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi tidak berarti bahwa 

perusahaan harus mempertahankan persediaan kas yang besar, karena semakin 

besar jumlah kas akan semakin besar uang kas yang menganggur. 

 

2.2.2 Pengertian Laporan Arus Kas 

Mengenai pengertian laporan arus kas dapat kita lihat melalui beberapa 

pendapat berikut  ini : 

1. Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2005:20), adalah : 

“Laporan arus kas menyajikan informasi aliran kas masuk atau 

keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok 

perusahaan yaitu operasi, investasi dan pendanaan.” 

2. Menurut Munawir (2002:157) adalah : 

“Laporan perubahan kas (cash flow statement) atau laporan 

sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan 

perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan 

mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan darimana 

sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya.” 

 

 

 



3. Menururt Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:2.3) : 

“Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu 

dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan.” 

4. Menurut Kamus Istilah Akuntansi (2005:72) : 

“Laporan arus kas merupakan laporan yang memperlihatkan 

darimana asal kas dan dipakai untuk apa saja kas tersebut.” 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu laporan 

arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan pada kas masuk dan kas keluar 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas berisi informasi 

mengenai sumber dan penggunaan kas yang digunakan untuk aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

 

2.2.3 Manfaat dan Tujuan Laporan Arus Kas 

Perusahaan menyediakan arus kas aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. 

Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai laporan keuangan menilai aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan 

perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. 

Laporan arus kas bermanfaat secara integral bagi manajemen dan secara 

eksternal bagi pemodal dan kreditor. Menurut Prastowo dan Julianty (2005:29), 

laporan arus kas mempunyai kegunaan memberikan informasi untuk : 



1. Mengetahui perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan 

kemampuan mempengaruhi kas. 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas. 

3. Mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. 

4. Dapat menggunakan arus kas historis sebagai jumlah waktu, dan 

kepastian arus kas masa depan. 

5. Meneliti kecermatan taksiran arus kas masa depan dan menentukan 

hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak 

perubahan harga. 

Tujuan penyajian laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2009:2.1) adalah : 

“Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai 

kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.” 

 

Laporan arus kas disajikan dengan tujuan untuk memberikan informasi 

yang relevan tentang arus kas  masuk maupun arus kas keluar dalam beberapa 

aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan 

arus kas berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam  menghasilkan kas. 

 



2.2.4 Klasifikasi Laporan Arus Kas 

 Arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama suatu periode 

dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas yaitu operasi, 

investasi, dan pendanaan. Klasifikasi ini didefinisikan sebagai berikut. 

 

2.2.4.1 Aktivitas Operasi (Operating Activity) 

 Definisi aktivitas operasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2009:2.2) adalah : 

“Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain 

yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.” 

Aktivitas operasi meliputi seluruh transaksi yang mempengaruhi aktiva 

lancar dan utang lanacar. Jumlah kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator untuk menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Aktivitas operasi meliputi kegiatan operasional suatu perusahaan yang 

mengakibatkan perubahan kas yang pada umumnya berasal dari transaksi yang 

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. 

Beberapa contoh arus kas aktivitas operasi adalah : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 

2. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain. 



3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 

4. Pembayaran kas kepada karyawan 

5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan premi, kalim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. 

6. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi. 

7. Penerimaan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan 

transaksi usaha dan perdagangan. 

2.2.4.2 Aktivitas Investasi (Investing Activity) 

Definisi aktivitas investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2009:2.2) adalah : 

“Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka 

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.” 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. 

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi : 

1. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang 

dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. 

2. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak 

berwujud dan aktiva jangka panjang lain. 



3. Perolehan saham atas instrumen keuangan perusahaan lain. 

4. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta 

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 

5. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, 

option contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut 

dilakukan untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

2.2.4.3 Aktivitas Pendanaan (financing activity) 

 Definisi aktivitas pendanaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2009:2.2) adalah : 

“Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan 

pinjaman perusahaan.” 

Laporan aliran kas merangkum sumber dan penggunaan dana selama 

periode tertentu. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, baik 

penerimaannya (sumber-sumber) maupun penggunaannya (pengeluaran). 

Menurut Munawir (2002:159), sumber penerimaan kas dalam suatu 

perusahaan pada dasarnya dapat berasal : 

1. Hasil penggunaan investasi jangka panjang aktiva tetap baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud (intangible assets) atau adanya 

penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan 

kas. 



2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan 

modal oleh pemiliki perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) 

maupun hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau 

jangka panjang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi 

dengan penerimaan kas. 

4. Kelebihan pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya ada penurunan 

piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya 

persediaan barang dagang karena adanya penjualan dan sebagainya. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau dividen dari 

investasinya, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian. 

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya 

transaksi-transaksi berikut : 

1. Pembelian saham atau oblligasi sebagai investasi jangka pendek 

maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengembalian 

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. 

4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kalntor, 



pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advetensi dan adanya 

persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. 

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen (bentuk pembagian laba 

lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain 

sebagainya. 

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan penerimaan kas (cash receipts) dan pengeluaran kas (cash 

disbursement) yang berdasarkan tiga aktivitas, yang terdiri dari aktivitas operasi, 

aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 

Dengan mengklasifikasikan arus kas menurut aktivitas-aktivitas di atas 

maka akan memberikan informasi untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut 

terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. 

2.2.5 Prosedur Penyusunan Laporan Arus Kas 

Menurut Kieso dan Weygant (2005:193) yang sudah diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia, penyusunan laporan arus kas memerlukan empat 

langkah utama, yaitu : 

“Menyiapkan laporan arus kas melibatkan empat langkah utama 

yaitu : 

1. Menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi 

2. Menetapkan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan 

pendanaan 

3. Menentukan perubahan (kenaikan atau penurunan) arus kas 

bersih selama satu periode 

4. Lakukan rekonsiliasi perubahan kas antara kas awal dan kas 

akhir.” 

 

 

 

 

 



2.2.6 Metode Penyajian Laporan Arus Kas 

Perusahaan harus menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari laporan keuangan setiap periode 

penyajian laporan keuangan. laporan arus kas diharapkan bisa melaporkan arus 

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, 

investasi, dan pendanaan. 

Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan 

dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, 

kecuali arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih. Sedangkan melaporkan arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi dapat menggunakan salah satu metode 

berikut ini : 

1. Metode Langsung (Direct method) 

Arus kas operasi dikelompokkan mejasi dua kategori, yaitu : 

penerimaan dan pengeluaran kas. Metode langsung pada dasarnya 

merupakan laporan laba rugi, berbasis tunai atau kas (cash basis 

income statement). Penyajian laporan arus kas menggunakan metode 

langsung dimulai dengan melaporkan kelompok-kelompok penerimaan 

kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional secara lengkap, 

kemudian dilanjutkan dengan aktivitas operasi dan pendanaan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:2.4) berpendapat mengenai 

metode langsung, yaitu : 

“Perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari 

aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.” 



Metode langsung dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam 

mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan 

metode tidak langsung. Dengan menggunakan metode langsung 

informasi mengenai penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto 

dapat diperoleh. Hal ini sangat berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan karena dapat menjelaskan aliran kas masuk dan kas keluar 

secara jelas. 

2. Metode Tidak Langsung (Indirect method) 

Dengan menggunakan metode tidak langsung, penyajian laporan arus 

kas dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan 

menambah atau mengurangi perubahan pos-pos yang mempengaruhi 

kegiatan operasional seperti penyusutan, naik turun pos aktiva dan 

utang lancar. 

Berikut ini adalah contoh penyusunan laporan arus kas menggunakan 

metode langsung dan tidak langsung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Gambar 2.1 

         Format Laporan Arus Kas Metode Langsung 
 

  Gambar 2.2 

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 

 

 

 

PT ABC 

Laporan Arus Kas Metode Langsung 

Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

  
  

Penerimaan kas dari pelanggan 

 

XXX   

Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan 

 

(XXX)   

Kas yang dihasilkan operasi 

 

XXX   

Pembayaran bunga 

 

(XXX)   

Pembayaran pajak penghasilan 

 

(XXX)   

Arus kas bersih dari aktivitas operasi 

  
XXX 

  

      

  

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

  

  

Perolehan anak perusahaan X dengan kas 

 

(XXX)   

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan 

 

(XXX)   

Hasil dari penjualan peralatan 

 

XXX   

Penerimaan bunga 

 

XXX   

Penerimaan dividen 

 

XXX   

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 

 
XXX 

  

      

  

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  

   

  

Hasil dari penerbitan modal saham 

  

XXX   

Hasil dari pinjaman jangka panjang 

  

XXX   

Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan 

 

(XXX)   

Pembayaran dividen 

   

(XXX)   

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan XXX 

  

      

  

Kenaikan bersih kas dan setara kas 

   
XXX 

Kas dan setara kas pada awal periode 

   
XXX 

Kas dan setara kas pada akhir periode     XXX 

Sumber : IAI dalam PSAK No. 2 (2009:2.20) 
 
 

  



Sumber : IAI dalam PSAK No. 2 (2009:2.20) 

 

PT ABC 

Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung 

Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi             

Laba Bersih Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa 

  

XXX 

 

  

Penyesuaian untuk : 

      

  

  Penyusutan 

     

XXX   

  Kerugian selisih Kurs 

    

XXX   

  Pedapatan investasi 

     

(XXX)   

  Beban Bunga 

     

XXX   

Laba operasi sebelum perubahan modal kerja 

  

XXX 

 

  

  Kenaikan piutang dagang dan piutang lain 

   

(XXX)   

  Penurunan persediaan 

    

XXX   

  Penurunan hutang dagang 

    

(XXX)   

Kas dihasilkan dari operasi 

    

XXX 

 

  

Pembayaran bunga 

      

(XXX)   

Pembayaran pajak penghasilan 

    

(XXX)   

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

    
XXX 

  

        

  

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

     

  

Perolehan anak perusahaan X dengan kas 

   

(XXX)   

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan 

   

(XXX)   

Hasil dari penjualan peralatan 

    

XXX   

Penerimaan bunga 

     

XXX   

Penerimaan dividen 

     

XXX   

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 

 
XXX 

  

        

  

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan  

     

  

Hasil dari penerbitan modal saham 

    

XXX   

Hasil dari pinjaman jangka panjang 

    

XXX   

Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan 

   

(XXX)   

Pembayaran dividen 

     

(XXX)   

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan 

  
XXX 

  

        

  

Kenaikan bersih kas dan setara kas 

     
XXX 

Kas dan setara kas pada awal periode 

     
XXX 

Kas dan setara kas pada akhir periode         XXX 

   



2.3 Struktur Modal 

2.3.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal adalah kombinasi pembelanjaan jangka panjang permanen 

perusahaan yang dinyatakan oleh hutang, saham preferen, dan saham biasa. 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2002:190), mendefinisikan 

struktur modal sebagai berikut : 

 “Susunan dari jenis-jenis modal yang membentuk kapitalisasi 

tersebut. Atau merupakan keragaman penggunaan berbagai macam 

sumber dana yang terdiri dari modal saham biasa, saham preferen, 

laba ditahan, dan obligasi.” 

 

Apabila perusahaan membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk 

pembiyaan usahanya maupun untuk perluasan usahanya dapat ditempuh dengan 

dua cara, yaitu : 

1. Dengan menggunakan modal internal, seperti laba yang ditahan. 

2. Dengan Menggunakan modal eksternal, seperti hutang dan equitas. 

Pada umumnya, perusahaan lebih menyukai menggunakan modal internal 

terlebih dahulu, tetapi perusahaan harus menggunakan modal eksternal, maka 

perusahaan lebih cenderung menggunakan hutang terlebih dahulu dan ekuitas 

akan jatuh sebagai alternatif yang terakhir disebut sebagai pecking order theory 

(Suad Husnan, 2002:313). Hal ini disebabkan asimetrik informasi dianggap 

tidaklah terlalu penting, dan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pilihan struktur modal. 

Dalam menetapkan sumber dana bagi pembiyaan jangka panjang 

perusahaan, manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang bijaksana 

agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan dan investor 



dan meminimumkan biaya modal perusahaan. Kombinasi antara hutang dan 

modal yang menghasilkan return yang paling menguntungkan bagi investor dan 

pemilik perusahaan, namun memiliki risiko yang kecil dinamakan struktur modal 

yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan dengan rasio hutang yang rendah dapat meningkatkan earning per 

share (EPS) yang diharapkan. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, struktur modal adalah kombinasi 

antara hutang dan modal sendiri. Masalah struktur modal merupakan masalah 

yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena baik dan buruknya struktur 

modalnya akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. 

Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana 

mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat kepada 

perusahaan yang bersangkutan. Struktur modal merupakan cermin dari 

kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkannya. 

Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor 

utamanya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal 

adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. 

Tingkat bunga akan dipengaruhi jenis modal apa yang akan ditarik, apakah 

perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi lainnya dibenarkan 



apabila tingkat bunganya lebih rendah daripada “earning power” dari 

tambahan modal tersebut. 

2. Stabilitas dari pendapatan (earning) 

Stabilitas dan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

akan menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan untuk menarik 

modal dengan beban tetap atau tidak. Suatu perusahaan yang mempunyai 

pendapatan yang stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban 

finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal luar. Sebaliknya 

perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil dan tidak dapat 

diprediksi akan menanggung risiko tidak dapat membayar beban bunga 

atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran hutangnya. 

3. Susunan dari aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian dari modalnya tertanam 

dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya 

dari modal yang permanen, yitu modal sendiri, sedangkan modal luar 

sifatnya adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan 

adanya aturan struktur finansial konservatif yang horizontal yang 

menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit 

menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan 

perusahaan yang sebagian besar aktivanya dari aktiva lacar akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan hutang jangka 

pendek. 

 



4. Kadar risiko dari aktiva 

Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah 

tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di 

dalam perusahaan, makin besar derajat risikonya. Dengan perkembangan 

dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak ada henti-

hentinya, dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak digunaknnya 

suatu aktiva, meskipun dalam artian teknis masih dapat digunakan. Dalam 

hubungan ini, kita mengenal adanya prinsip aspek risiko di dalam ajaran 

pembelanjaan perusahaan yang menyatakan bahwa apabila ada aktiva 

yang peka risiko maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai modal 

sendiri karena modal sendiri adalah modal yang tahan risiko dan sedapat 

mungkin mengurangi pembelanjaan dengan modal luar. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa makin tinggi derajat risiko maka perusahaan 

sebaiknya membelanjainya dengan seluruh atau sebagian modal sendiri. 

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan 

Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan juga mempunyai pengaruh 

terhadap jenis modal yang akan ditarik. Apabila jumlah modal yang 

dibutuhkan sekiranya dapat depenuhi hanya dari satu sumber saja maka 

tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya apabila jumlah modal yang 

dibutuhkan adalah sangat besar sehingga tidak dapat dipenuhi dari satu 

sumber saja yaitu dari saham biasa, maka perlu dicari sumber lain, 

misalnya saham preferen dan obligasi. 

 



6. Keadaan pasar modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan adanya 

gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang meninggi, para 

investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam saham. 

Sehubungan dengan itu maka perusahaan dalam rangka usaha untuk 

mengeluarkan atau menjual sekuritas haruslah menyesuaikan dengan 

keadaan pasar modal tersebut. 

7. Sifat manajemen 

Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh yang langsung dalam 

pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

Seorang manajer yang bersifat optimis yang memandang masa depannya 

dengan cerah, yang mempunyai keberanian mengambil risiko yang besar 

akan lebih berani untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dengan 

dana yang berasal dari hutang meskipun metode pembelanjaan dengan 

hutang ini memberikan beban finansial yang tetap. Sebaliknya seorang 

manajer yang bersifat pesimis, yang serba takut untuk menanggung risiko 

akan lebih suka membelanjai pertumbuhan penjualannya dengan dana 

yang berasal dari intern atau dengan modal saham yang tidak mempunyai 

beban finansial yang tetap. 

8. Besarnya suatu perusahaan 

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap 

perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil 

terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak 



dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan 

yang kecil dimana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, 

penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kemungkinan hilangnya pengendalian dari pihak yang dominan 

terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian maka pada 

perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih 

berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk 

membiyai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

 

2.4 Pasar Modal 

2.4.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan 

pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset pada saat yang 

sama, serta memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portfolio 

investasi melalui pasar sekunder. 

 Pasar modal menurut Suad Husnan (2001:3) adalah: 

 “Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentik hutang ataupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta.” 

  

 Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pada Seri 

peraturan Perundang-undangan Perbankan Indonesia, dijelaskan bahwa 

pasar modal adalah : 



 “Tempat kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek.” 

 

Efek yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah surat berharga, 

yaitu surat hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, 

unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 

derivat dari efek. 

Untuk memudahkan dan mengatur kegiatan di pasar modal makan 

diperlukan pihak penyelenggara kegiatan pasar modal yang disebut bursa efek. 

Definisi Bursa Efek menurut UU No. 8 tahun 1995 pada Seri Peraturan 

Perundang-undangan Perbankan Indonesia adalah : 

“Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.” 

Bursa efek yang diperlukan adalah bursa efek yang resmi dengan 

mekanisme yang sistematis, serta mampu menghadirkan pembeli dan penjual 

surat-surat berharga untuk bertransaksi. 

2.4.2 Manfaat Pasar Modal 

Menurut Koetini (2002:96), pasar modal memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan kesempatan meiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 



2. Memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan 

dengan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, 

likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

3. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses 

kontrol sosial. 

4. Menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan dengan iklim 

keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. 

5. Manajemen profesional menghilangkan insentif memperthankaan 

mayoritas kepemilikan. 

6. Menyediakan sumber pembiyaaan jangka panjang bagi dunia usaha, 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana yang optimal. 

7. Menyediakan leading indikator bagi trend ekonomi negara. 

8. Menyebarkan pemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah. 

9. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. 

10. Menciptakan lapangan kerja dan potensi menarik. 

2.4.3 Jenis Pasar Modal 

Menurut Mohamad Samsul (2006:46), pasar modal dapat dikategorikan 

menjadi empat macam : 

1. Pasar perdana (Primary market) 

Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk 

pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. 



Disini dikatakan tempat karena secara fisik masyarakat pembeli dapat 

bertemu dengan penjamin emisi ataupun agen penjual untuk 

melakukan pesanan sekaligus membayar uang pesanan. Dikatakan 

sarana karena si pembeli dapat memesan melalui telepon dari rumah 

dan membayar dengan cara mentransfer uang melalui bank ke rekening 

agen penjual. Dikatakan pertama kali karena sebelumnya perusahaan 

ini milik perorangan atau beberapa pihak saja, dan sekarang 

menawarkan kepada masyarakat umum. 

2. Pasar sekunder (Secondary market) 

Pasar sekunder adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar 

investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. 

Dikatakan tempat karena secara fisik para perantara efek berada dalam 

satu gedung dilantai perdagangan (trading floor), seperti di Bura Efek 

Indonesia. Dikatakan sarana karena para perantara efek tidak berada 

dalam satu gedung, tetapi dalam satu jaringan sistem perdagangan dan 

kantor perantara efek tersebar di beberapa kota. Terbentuknya harga 

pasar oleh tawaran jual dan tawaran dari para investor ini disebut juga 

dengan istilah order driven market. 

3. Pasar ketiga (Third market) 

Pasar ketiga adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker 

serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat 

memilih market maker yang memberi harga terbaik. Market maker 

adalah anggota bursa. Para market maker ini akan bersaing dalam 



menetukan harga saham, karena satu jenis saham dipasrkan oleh lebih 

dari satu market maker. 

4. Pasar keempat (Fourth market) 

Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor beli 

tanpa melalu perantara efek. Transaksi dilakukan secara tatap muka 

antara investor  jual untuk saham atas pembawa. 

2.4.4 Hipotesis Pasar Modal Efisien 

Pasar modal yang efisien dapat didefinisikan sebagai pasar modal yang 

harga sekuritas-sekuritasya mencerminkan semua informasi yang relevan (Suad 

Husnan, 2001). Informasi yang dimaksud disini adalah seperangkat pesan atau 

berita yang dapat digunakan untuk mengubah tindakan para pelaku transaksi di 

pasar modal demi meningkatkan kesejahteraannya. 

Di dalam suatu pasar yang efisien, harga saham telah mencakup seluruh 

informasi yang ada baik informasi baru maupun lama. Hal ini berarti bahwa 

semua investor sudah mengetahui dan memahami secara benar seluruh informasi 

yang ada, hal ini juga tidak berarti bahwa semua informasi yang dikeluarkan 

perusahaan sudah benar dan dapat mendukung pembuatan keputusan yang benar 

oleh investor. Mereka berpendapat bahwa dalam hak ini pasar yang efisien berarti 

harga sekuritas telah menyesuaikan diri dengan cepat terhadap informasi yang 

baru dan mencerminkan akibat secara keseluruhan dari informasi yang dianggap 

relevan dengan cara yang wajar dan adil, dalam arti semua pihak dapat 

memperoleh informasi dengan mudah dan murah. Oleh karena itu efficient market 

hypothesis beranggapan bahwa tidak ada harga sekuritas yang berada dalam 



keadaan ketidakseimbangan (disequilibrium) atau memiliki harga yang tidak 

wajar dalam waktu yang lama. Harga sekuritas hampir selalu menyesuaikan diri 

dengan cepat terhadap informasi baru, khususnya dalam perdagangan sekuritas. 

Pandangan selanjutnya Efficient Maket Hypothesis beranggapan harga sekuritas 

yang bergerak secara acak dan bebas merupakan akibat yang tidak dapat 

diperkirakan dari adanya informasi yang tersedia pada saat itu. Terdapat tiga 

bentuk efisien pasar berdasarkan informasi yang tersedia, yaitu informasi masa 

lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat. 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (Weak form) 

Dalam bentuk ini, harga sekuritas mencerminkan informasi yang telah 

lalu. Efisiensi pasar bercorak lemah mengandung arti tidak terdapat 

hubungan antara harga sekuritas di masa lalu dengan harga sekuritas di 

masa yang akan datang. Dalam keadaan seperti ini investor tidak bisa 

memperoleh tingkat keuntungan tidak normal dengan menggunakan 

informasi di masa lalu. 

2. Efisiensi psar bentuk setengah kuat (Semistrong form) 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat terjadi jika hraga-harga sekuitas 

secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi yang 

ada didalam laporan keuangan emiten. Jenis-jenis informasi yang 

dipublikasikan adalah sebagai berikut : 

a. Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi 

tersebut, misalnya pengumuman merger dan akuisisi. 



b. Informasi yang dipublikasikan memperngaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi ini bisa berupa peraturan 

pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak pada 

perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Contohnya 

adalan regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang 

harus dipenuhi oleh semua bank. 

c. Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga-harga, 

sekuritas emua perusahaan yang tedaftar di pasar saham. Informasi 

ini bisa berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator 

yang berdampak pada semua emiten. Contohnya adalah peraturan 

akuntansi untuk mencantunkan laporan arus kas yang harus 

dilakukan oleh semua perusahaan. Pada pasar yang efisien bentuk 

setengah kuat, tidak ada investor yang dapat menggunakan 

informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan 

tidak normal dalam jangka waktu yang lama atau pasar harus 

bereaksi dengan cepat (quickly) untuk mendapatkan keuntungan 

tidak normal. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (Strong form) 

Dalam bentuk ini harga sekuritas mencerminkan informasi yang 

diplublikasikan dan tidak dipublikasikan. Efisensi pasar bercorak kuat 

menganggap bahwa semua investor memiliki peluang yang sama untuk 

memperoleh semua informasi tersebut, dengan kata lain tidak terdapat 

monopoli dalam memperoleh informasi. Dalam hal ini kelebihan 



pendapatan tidak akan diperoleh hanya dengan memanfaatkan 

informasi yang ada tanpa menghiraukan apakah informasi tersebar luas 

atau tidak, sehingga orang dalam perusahaan tidak dapat 

memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk memperoleh 

pendapatan diatas rata-rata tanpa menyebarluaskan informasi tersebut 

ke pasar. 

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

 Salah satu altenatif pendanaan dalam perusahaan adalah dengan 

mengeluarkan saham. Dengan dikeluarkannya saham, maka perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan publik yang memiliki kewajiban terhadap para pemegang 

sahamnya. 

Kieso, Weygant dan Warfield (2002:309) mendefiniskan saham sebagai 

berikut : 

“Saham adalah hak residu perseroan yang menanggung risiko 

terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi 

keuntungan.” 

Saham dikeluarkan oleh perusahaan yang ingin mendapatkan dana segar 

yang digunakan untuk membiayai perusahaannya. Para pemegang saham 

merupakan pemilik dari perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Kieso, Weygant dan 

Warfield (2002:309) yaitu : 



“Pemilik saham dalam perusahaan memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan manajemen perusahaan sesuai dengan jumlah saham 

yang dimilikinya” 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat bukti keikutsertaan 

dalam permodalan dan mempunyai hak atas sebagaian kekayaan perusahaan, hal 

ini berarti apabila seorang investor membeli saham maka iapun mejadi pemilik 

perusahaan tersebut, dimana proporsi kepemilikannya sesuai dengan jumlah 

kepemilikan saham yang dipunyai oleh pemegang saham tersebut. 

2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Berbagai jenis saham yang diperjualbelikan sehari-hari dapat dibedakan 

menurut : 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim : 

a. Saham biasa (Common stock) 

Mewakili kepemilikan klaim kepada penghasilan dan aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban 

yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian 

maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar 

investasi pada saham tersebut. 

b. Saham preferen 

Saham yang meiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti 

bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti 

yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena mewakili 



kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang 

tertulis diatas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen. 

Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan 

aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari 

saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan 

(convertible) dengan saham biasa. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya 

a. Saham atas unjuk (Bearer stock) 

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara 

hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui 

sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadiri dalam RUPS. 

b. Saham atas nama (Registered stocks) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur 

tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya 

a. Blue –chip stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil 

dan konsisten dalam membayar dividen. 

 

 



b. Income stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada 

tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu 

menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur 

membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba 

dan mementingkan potensi. 

c. Growth stocks 

1. (Well – known) 

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi, sebaga leader industri sejenis yang 

mempunyai reputasi tinggi. 

2. (Lesser – Known) 

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, 

namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal 

dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten. 

d. Speculative stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa yang 

akan datang, meskipun belum pasti. 

 

 



e. Counter cyclical stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro 

maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, 

harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu 

memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan 

emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa 

resesi. 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu : 

1. Pengaruh dari luar 

Harga saham ini dipengaruhi oleh pengaruh dari luar seperti 

permintaan dan penawaran, efesiensi pasar, yaitu bagaimana investor 

memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi, tingkat risiko 

yang akan diterima investor baik yang sistemis maupun yang tidak 

sistemis, tingkat inflasi, tingkat pajak, dan sebagainya. 

2. Perilaku dari investor 

Tujuan masing-masing investor dalam melakukan investasi tersebut 

juga mempengaruhi harga saham. Bagi investor fundamental memang 

tidak terlalu berpengaruh, karena mereka melakukan investasti tersebut 

untuk tujuan jangka panjang, sedangkan bagi investor yang ingin 

mendapatkan keuntungan dengan cara spekulasi, hal ini jelas sangat 



mempengaruhi harga saham, karena mutasi saham berada di tangan 

investor sangat cepat. 

3. Kinerja keuangan emiten 

Kinerja keuangan merupakan faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi harga saham dari suatu perusahaan. Kinerja keuangan 

diukur melalui laporan keuangan perusahaan. Informasi yang 

didapatkan dari laporan keuangan tersebut inilah yang digunakan untuk 

menilai harga saham suatu perusahaan dan membantu dalam 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

2.5.4 Penilaian Harga Saham 

Ada dua teknik pendekatan yang bisa digunakan oleh para investor dalam 

menilai harga saham, yaitu : 

1. Analisis Fundamental 

Para pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa suatu sekuritas 

memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai yang sebenarnya/ fair value). Nilai intrinsik 

ditentukan oleh faktor-faktor fundamental tersebut dapat berasal dari dalam 

perusahaan atau emiten, industri, maupun keadaan ekonomi makro. Analisis 

fundamental akan membandingkan nilai intrinsik suatu skuritas dengan harga 

pasarnya guna menentukan apakah harga pasar sekuritas telah benar-benar 

mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Berdasarkan hasil perbandingan 

tersebut maka akan ditentukan strategi investasi. 

Ide dasar pendekatan ini adalah bahwa harga sekuritas akan dipengaruhi 

oleh kinerja perusahaan. Kinerja itu sendiri akan dipengaruhi oleh kondisi 



perekonomian secara umum. Hal ini karena perusahaan berada dalam suatu supra 

sistem, yaitu lingkungan. Jadi usaha untuk memperkirakan prospek suatu 

sekuritas harus dikaitkan dengan faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhinya. 

Kelebihan dari analisis fundamental adalah : 

 Membantu dalam menganalisa situasi dalam perusahaan dan 

prospeknya di masa depan. 

 Memberikan gambaran nilai sahamnya dan kewajaran harga suatu 

saham. 

 Analisis ini digunakan dalam penentuan harga saham perdana. 

Adapun kelemahannya adalah : 

 Laporan keuangan bersifat historis, jadi diperlukan kemampuan untuk 

kondisi di masa depan. 

 Terdapat kendala dalam mendapatkan laporan keuangan secara 

langsung karena hal ini merupakan rahasia bagi perusahaan. 

2. Analisis Teknikal 

Analisis ini memulai analisisnya dengan hanya memperlihatkan perubahan 

harga sekuritas itu sendiri dari waktu ke waktu. Didasarkan pada anggapan bahwa 

harga sekuritas akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran atas sekuritas 

tersebut. Oleh karena itu, teknik-teknik analisis ini dirancang untuk mengukur 

kedua aspek di atas (yaitu permintaan dan penawaran). 

 

 



Didasarkan oleh asumsi dasar yaitu : 

1. Harga sekuritas ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan 

permintaan. 

2. Perubahan harga sekuritas cenderung bergerak pada satu arah tertentu 

(tren). 

3. Pergeseran penawaran dan permintaan sekuritas akan mempengaruhi 

arah perubahan harga. 

4. Pola tertentu yang terjadi pada masa lampau akan terulang kembali 

pada masa yang akan datang. 

 

2.6 Pengaruh Komponen Arus Kas dan Struktur Modal Terhadap 

Perubahan Harga Saham 

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pemakai 

laporan keuangan untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pernyataan ini menimbulkan 

harapan tentang masa yang akan datang yang berhubungan dengan arus kas bagi 

investor serta kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Setiap investor yang rasional tentunya akan melakukan suatu analisa 

sebelum membuat keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham. 

Keputusan inilah yang akan berpengaruh terhadap harga saham lewat kekuatan 

permintaan dan penawaran yang ada di pasar modal. Salah satu analisa yang dapat 

digunakan oleh para investor adalah analisis fundamental. Analisis ini mengacu 



pada informasi terhadap kinerja perusahaan yang bisa diperoleh melalui laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk setiap periodenya. 

Informasi arus kas banyak dilakukan dalam analisa fundamental guna 

membuat keputusan investasi. Ini mencerminkan kegiatan operasional perusahaan 

untuk satu periode. Informasi arus kas menggambarkan kinerja perusahaan lewat 

masing-masing aktivitasnya berdasarkan basis kas. Lewat informasi ini pula para 

investor bisa melakukan prediksi mengenai arus kas perusahaan di masa depan 

yang bisa mempengaruhi keputusan investasinya. 

Menurut Suad Husnan (2002), apabila struktur modal perusahaan 

mengalami perubahan maka harga saham maupun biaya modal perusahaan akan 

mengalami perubahan pula, struktur modal adalah kombinasi antara hutang dan 

modal. Jika perusahaan dalam kombinasi antara hutang dan modalnya lebih 

banyak menggunakan hutang maka akan meningkatkan rasio finansial perusahaan 

yaitu naiknya biaya tetap perusahaan sehingga menyebabkan harga saham 

perusahaan akan menurun. Namun jika perusahaan dapat mengkombinasikan 

antara hutang dan modalnya menjadi optimal maka perusahaan akan dapat 

meningkatkan return yang diharapkan oleh perusahaan maupun investor sehingga 

menyebabkan harga saham perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, 

kebijakan struktur modal yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan 

didalalamnya sudah termasuk risiko dan return yang akan diperoleh perusahaan 

maupun investor. 

 

 



2.7 Perusahaan Telekomunikasi 

2.7.1 Pengertian Perusahaan 

 Dalam Kamus Besar Ekonomi (2003:108) definisi Perusahaan adalah  : 

“Alat atau badan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba 

atau mengubah faktor input menjadi barang setengah jadi dan 

barang jadi bernilai tinggi.” 

 

 Sedangkan menurut Warren, Reef and Fees (2006:2), perusahaan adalah: 

 “Suatu organisasi dimana sumber daya (input), seperti bahan baku 

dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa 

(output) bagi pelanggan.” 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu 

organisasi atau badan usaha yang mengolah input menjadi output untuk 

menghasilkan barang dan jasa bagi pelanggan. 

 

2.7.2 Pengertian Telekomunikasi 

Pengertian telekomunikasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

(1994:1459) adalah: 

“ Hubungan jarak jauh seperti hubungan  dengan telepon, telegraf, 

faksimil, dan radio.” 

Sedangkan pengertian telekomunikasi menurut (di akses dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi) adalah : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi


“Teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu tempat 

ke tempat lain.” 

Dari berbagai definisi telekomunikasi diatas dapat kita ketahui bahwa 

telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyimpanan informasi dari suatu 

tempat ke tempat lain pada jarak jauh. 

2.7.3 Pengertian Perusahaan Telekomunikasi 

 Dalam situs resmi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (di 

akses dari http://www.telkom.co.id/), definisi Perusahaan Telekomunikasi, 

adalah : 

“Perusahaan Telekomunikasi adalah perusahaan atau badan usaha 

informasi dan komunikasi  serta penyedia jasa dan jaringan 

telekomunikasi.” 

Sedangkan dalam situs resmi Jakarta Komunikasi ( di akses dari 

http://www.jakarta-komunikasi.com/), Perusahaan Telekomunikasi adalah : 

“Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha bidang 

telekomunikasi, pembangunan sarana prasarana jaringan 

telekomunikasi serta menjalankan usaha bidang jasa telekomunikasi 

umum dan penyedia dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat 

telekomunikasi.” 

 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan 

Telekomunikasi adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan produk 

jasa berbentuk informasi dan komunikasi, badan usaha ini juga berlaku sebagai 

penyedia dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi. 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infomasi&action=edit&redlink=1
http://www.telkom.co.id/
http://www.jakarta-komunikasi.com/

