
BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengertian dari kondisi

keuangan tersebut merupakan keadaan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk

neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan

keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk

kepentingan internal perusahaan. Disamping itu, laporan keuangan dapat

menggambarkan posisi perusahaan terkini setelah dianalisis (Kasmir, 2008: 7).

1) Tujuan Laporan Keuangan

Dalam buku Analisis Laporan Keuangan, Mamduh Hanafi dan Abdul

Halim (Habib, 2008: 9) membagi tujuan laporan keuangan dalam enam

bagian, mulai dari tujuan umum hingga tujuan khusus, yaitu:

a. Tujuan Umum

Penerbitan laporan keuangan adalah memberi informasi yang

bermanfaat bagi pengguna eksternal maupun internal.Pengguna internal

adalah manajemen yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan

perusahaan. Pengguna eksternal, antara lain: investor, kreditor, pelanggan,

analisis sekuritas, dosen, mahasiswa, pialang, pemerintah (berkaitan



dengan kebijakan pajak), LK-Bapepam  (berhubungan dengan IPO), dan

pengguna lainnya.

b. Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi

pengguna eksternal sehingga dapat dipakai untuk memprediksi jumlah,

waktu dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.

c. Tujuan ketiga merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomi

perusahaan dan klaim–klaim atas sumber daya tersebut, meliputi hutang

dan modal. Tujuan ini memperlihatkan sumber daya, kewajiban dan modal

saham perusahaan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh neraca.

d. Laporan keuangan dapat menggambarkan prestasi perusahaan selama

periode tertentu. Prestasi perusahaan itu berupa kemampuan dalam

memperoleh laba. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin efisien

suatu perusahaan dalam mengelola perusahaan, semakin efisien suatu

perusahaan dalam mengelola perusahaan.

e. Tujuan terakhir yaitu, memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan.

2) Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

a. Pemilik

merupakan pemilik usaha yang memiliki saham. Kepentingan bagi para

pemegang saham terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat

adalah untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini, untuk melihat

perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode yang dapat

dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan



pengembangan asset perusahaan, dan untuk menilai kinerja manajemen

atas target yang telah ditetapkan.

b. Manajemen

Bagi pihak manajemen, laporan keuangan merupakan cerminan

kinerja manajemen tersebut dalam suatu periode tertentu, apakah telah

mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu,

pihak manajemen dapat melihat kemampuannya melalui laporan keuangan

yang telah disusun, dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki

perusahaan selama ini dan laporan keuangan dapat digunakan untuk

melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini

sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan

datang, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke

depan sehingg atarget-target yang diinginkan dapat tercapai.

c. Kreditor

Kreditor merupakan pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga

keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan

perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman  kepada pihak peminjam

dana. Dalam hal ini, pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya

mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut

(kredit macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum menyalurkan

kreditnya, terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk



membayarnya. Salah satu ukurannya adalah kemampuan perusahaan yang

dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.

d. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting atas pembuatan laporan keuangan

perusahaan. Bahkan melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada

setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan

secara periodik untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan

seluruh keuangan perusahaan  dan untuk mengetahui kewajiban

perusahaan terhadap Negara dari hasil laporan keuangan yang telah

dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar

kepada negara secara jujur dan adil.

e. Investor

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha

sebelum melakukan pembelian, perlu mempertimbangkan banyak hal

secara matang. Salah satunya adalah dari laporan keuangan yang disajikan

perusahaan yang akan ditanamkan modal. Dalam hal ini investor akan

melihat prospek usaha di masa sekarang dan yang akan datang. Prospek

yang dimaksud adalah tingkat dividen yang diperoleh serta perkembangan

nilai saham kedepannya. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil

keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

3) Jenis Laporan Keuangan

Terdapat beberapa jenis laporan keuangan seperti :



a. Neraca (Balance Sheet)

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), utang

(liabilities), dan modal sendiri (owners equity) dari suatuperusahaan pada

tanggal tertentu.

b. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengikhtisarkan

pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, yang

umumnya setiap kuartal atau satu tahun.

c. Laporan Laba Ditahan (Statement of Retained Earnings)

merupakan laporan yang menyajikan seberapa besar jumlah laba

perusahaan yang ditahan didalam usaha dan tidak dibayarkan sebagai

dividen. Angka laba ditahan dalam neraca merupakan jumlah laba ditahan

tahunan untuk setiap tahun sepanjang riwayat perusahaan (Brigham,

2010).

4) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah salah satu bidang manajemen perusahaan

yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang,

keputusan pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja

perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan

kata lain manajemen perusahaan merupakan bidang keuangan yang

menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan



untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan

dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Tujuan manajemen keuangan adalah fokus dalam memaksimalkan

nilai perusahaan, maka dari itu perlu menggunakan analisis laporan keuangan

untuk memberikan gambaran tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki

perusahaan.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksikan masa

depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan

digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi dimasa depan dan yang

lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan

mempengaruhi peristiwa dimasa depan (Brigham, 2010).

II.2 Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan

dari satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya yang mempunyai

hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan sangat penting dalam

melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan (Harahap, 2004: 297).

Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi manajemen untuk

perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaan bila

dibandingkan dengan rata-rata industri sedangkan bagi para kreditor dapat

digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan



dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian

pokok pinjaman.

Menurut (Tandelilin, 2010) Rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima

kategori, yaitu :

1) Likuiditas (Liquidity Ratio)

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban

jangka pendek yang jatuh tempo. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh

besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi

kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan.

Jenis-jenis rasio likuiditas meliputi :

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar utang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia.

= ( )( )
b. Rasio Uji Cair (Acid Test Ratio atau Quick Ratio)

Rasio uji cair digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajibannya atau utang lancar dengan aktiva yang

lebih likuid.

= − ( )



c. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas merupakan perbandingan antara kas dengan total hutang

lancar. Atau dapat juga dihitung dengan mengikutsertakan surat-surat

berharga.

Kas dan surat berharga merupakan alat likuid yang paling dipercaya.

Rasio kas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang

yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan

surat-surat berharga yang segera dapat diuangkan.

ℎ = + ℎ × 100 %
2) Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa aktif

perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki. Rasio aktivitas

diantaranya adalah :

a. Total Asset Turnover

Total Assets Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana

yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode.

= ℎ
b. Receivable Turnover



Receivable turnover digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang

berputar pada suatu periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut :

= −
c. Average Collection Period

Average Collection Period digunakan untuk mengukur periode rata-

rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Jika

menghasilkan angka yang semakin kecil menunjukkan hasil yang semakin

baik. Rumusnya dalah sebagai berikut :

= ( − × 360)
d. Inventory Turnover

Inventory turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang

tertanam dalam persediaan yang berputar pada suatu periode tertentu.

= ℎ −
e. Average Day’s Inventory

Average day’s inventory digunakan untuk mengukur periode (hari)

rata-rata persediaan barang dagangan yang berada di gudang perusahaan.



= ( − × 360)ℎ
f. Working Capital Turnover

Working capital turnover digunakan untuk mengukur kemampuan

modal kerja yang berputar pada suatu periode siklus kas yang terdapat

diperusahaan, dihitung dengan rumus berikut :

= ℎ( − )
3) Rasio Utang (Leverage Ratio)

Rasio utang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang yang

dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham.

= +
a. Rasio Hutang (Debt Ratio)

Debt ratio dapat mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh

kreditor.

=



Semakin tinggi debt ratio, semakin besar financial leverage, dan

makin besar pula proporsi dana kreditor yang digunakan untuk

menghasilkan laba.

b. Times Interest Earned Ratio (Interest Coverage Ratio)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga.=
Rasio ini mengukur risiko, semakin kecil Times Interest Earned Ratio,

makin besar risikonya (tidak mampu membayar bunga hutang).

c. Fixed Payment Coverage Ratio

Fixed payment coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan

dalam melunasi semua tetap yang ada, misalnya pembayaran bunga dan

pokok pinjaman, sewa guna, dan dividen saham preferen.

= ++ ( + ) × [(1 − )]
Keterangan:

I : Interest

L : Lease payment

PS : Preferred Stock



T : Corporate tax rate

Rasio ini mengukur risiko, semakin kecil fixed payment coverage

ratio makin besar risikonya, baik bagi perusahaan maupun bagi kreditor.

Sebaliknya makin besar risikonya, makin kecil risiko perusahaan tidak

mampu menutup beban tetapnya.

4) Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan laba atau tingkat pengembalian investasi

perusahaan.

a. Gross Profit Magin

Gross profit margin mengukur persentase laba yang diperoleh setelah

perusahaan menghasilkan produk.

=
b. Operating Profit Margin

Operating profit margin mengukur persentase laba yang diperoleh

sesudah membayar semua biaya produksi dan biaya operasi, ini berarti

tidak termasuk pembayaran biaya bunga, pajak dan dividen saham

preferen.

= ( )
c. Net Profit Margin



Net profit margin adalah rasio yang dapat mengukur laba bersih

sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

= ℎ ℎ
d. Total Assets Turn Over

Total Assets Turn Over digunakan untuk mengukur berapa kali

total aktiva perusahaan menghasilkan volume penjualan.

=
e. Return On Invesment (ROI)

Digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang

diperoleh dari total aktiva perusahaan.

= ℎ ℎ
f. Return On Equity (ROE)

Digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang

diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan.

= ℎ ℎ
g. Return On Common Stock



Digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bagi pemegang

saham biasa.=
5) Rasio Pasar (Market Value Ratio)

Rasio ini menunjukkan bagian dari laba perusahaan, dividen, dan

modal yang dibagikan pada setiap saham. Rasio-rasio saham ini, antara lain:

a. Earnings Per Share (EPS)

Earnings Per Share adalah rasio yang digunakan untuk menghitung

laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham. Kegunaan

dari metode ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam

menghasilkan laba. Dengan menghitung rasio EPS, investor dapat

mengetahui keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin

besar EPS dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

Rumus untuk menghitung EPS suatu perusahaan adalah sebagai

berikut :

= ℎ ℎℎ ℎ
b. Price Earning Ratio (PER)

Price earnings ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar

harga yang bersedia di bayar investor untuk setiap laba yang dilaporkan.

Perumusan price earnings ratio dapat dilihat dibawah ini;



= ℎ ℎ
c. Price Book Value (PBV)

Price book value adalah rasio yang dapat mengukur seberapa besar

tingkat pengembalian atas ekuitas perusahaan.PBV dihitung berdasarkan

perbandingan antara kinerja saham perusahaan di pasar saham dengan nilai

bukunya.

Secara matematis, rumus untuk menghitung PBV adalah sebagai

berikut :

= ℎ ℎℎ
d. Devidend Per Share (DPS)

Dividend Per Share merupakan perbandingan antara besarnya dividen

total yang dibayarkan dengan jumlah saham beredar. Dividend per share

dapat digambarkan dengan persamaan berikut :

= ℎ ℎ
e. Devidend Yield

Dividend yield merupakan perbandingan antara besarnya dividen per

lembar saham yang dibayarkan oleh perusahaan dengan harga pasar

sahamnya. Rasio ini memperlihatkan besarnya pengembalian yang diperoleh

investor dari dividen yang dialokasikan perusahaan.

Rumus untuk menghitung devidend yield adalah sebagai berikut :



= ℎ
f. Devidend Payout Ratio (DPR)

Dividend payout ratio menunjukkan besarnya laba yang dibayarkan

kepada pemegang saham dalam bentuk deviden. Persamaan DPR dapat

dirumuskan sebagai berikut:

= ℎℎ
g. Nilai buku per saham (Book value per share)

Nilai buku per saham menunjukkan nilai buku perusahaan yaitu total

aktiva dikurangi dengan total hutang (modal) yang dihitung untuk setiap

saham.

II.3 Pasar Modal

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas

yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin,

2010: 26).

1) Manfaat Pasar Modal

a. Menjadikan Manajemen Profesional

Bagi emiten, dengan memasuki pasar modal akan mendorong

pemanfaatan manajemen yang profesional. Hal ini disebabkan



perusahaan yang sudah go public akan menjadi fokus utama bagi

masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus berprestasi baik. Untuk

bisa berprestasi, perusahaan harus dikelola oleh tenaga–tenaga yang

profesional. Jika perusahaan sudah go public, berarti perusahaan tersebut

memiliki manajemen yang profesional.

b. Alternatif investasi

Jika dilihat komposisi investasi masyarakat terutama di Indonesia,

maka sebagian besar tertanam pada tabungan di perbankan. Misalnya

dalam bentuk tabungan atau deposito.Investasi di bank memang sudah

baik, namun untuk lebih produktif dan menyebar risiko maka di perlukan

tempat investasi lain, salah satunya di investasikan di pasar modal dengan

membeli saham atau obligasi.

Dewasa ini, suku bunga yang di berikan bank tidak terlalu tinggi,

bahkan sering sekali penabung malah merugi, setelah pendapatan dari

suku bunga itu di kurangi inflasi, pajak, dan biaya bank lainnya. Oleh

karena itu, investasi di pasar modal bisa menjadi alternatif

mengembangkan kekayaan masyarakat. Bagi investor, menginvestasikan

dananya di pasar modal juga dapat menguntungkanyang tidak bisa

diberikan oleh bank, yaitu berupa pembayaran dividen, yang  bisa

melampaui jumlah bunga yang di bayarkan oleh bank atas nilai investasi

yang sama, meskipun keuntungan ini juga diiringi risiko yang tidak kecil.



Dalam keadaan perusahaan sedang merugi misalnya, sering terjadi

investor tidak mendapatkan hak devidennya.

c. Alternatif Sumber Dana

Posisi pendanaan perusahaan di Indonesia sebagian besar juga

masih bertumpu pada perbankan. Namun pendanaan yang bersumber dari

kredit perbankan sudah dianggap menjadi cara tradisional. Pendanaan

dengan menggunakan pasar modal dapat digolongkan sebagai sumber

pendanaan moderen.

Salah satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal di

banding bank adalah untuk menadapatkan dana, sebuah perusahaan tidak

perlu menyediakan agunan sebagaimana di tuntut oleh bank. Hanya

dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga perusahaan

tersebut akan laku di jual di pasar.

d. Indikator Ekonomi Makro

Pasar modal juga di jadikan indikator ekonomi makro suatu

negara. Naik turunnya indeks suatu bursa dapat di baca sebagai cermin

dinamika ekonomi negara tersebut.

Menilai kondisi pasar modal tidak bisa dilepas dari penilaian

keseluruhan situasi ekonomi secara makro. Secara teori, kondisi pasar

modal sangat di pengaruhi oleh penampilan ekonomi secara agregat.

Secara logika pun, hubungan antara pasar modal dengan ekonomi makro



menunjukkan korelasi positif. Dalam arti, situasi ekonomi makro begitu

besar pengaruhnya terhadap pasar modal (Widoatmodjo, 2009: 4).

2) Fungsi Pasar Modal

Fungsi pasar modal dalam bidang ekonomi yaitu terutama dinegara –negara

yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu

sumber kemajuan ekonomi (Widoatmodjo, 2009: 12) dan juga sebagai lembaga

perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal

dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak

yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana.

Disamping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang

efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang

optimal. Asumsinya, investasi yang memberikan return yang relatif besar adalah

sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian, dana

yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-

perusahaan tersebut (Tandelilin, 2010: 26).

3) Jenis Pasar Modal

Berikut jenis-jenis pasar modal di Indonesia :

a. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana terjadi pasa saat perusahaan emiten menjual

sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum

menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan emiten sebelumnya



akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail

(disebut juga prospectus). Prospektus berfungsi untuk memberikan

informasi mengenai kondisi perusahaan kepada calon investor, sehingga

dengan adanya informasi tersebut maka investor akan bisa mengetahui

prospek perusahaan dimasa yang akan datang, dan selanjutnya tertarik

untuk mebeli sekuritas yang diterbitkan emiten.

b. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh

investor dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual dipasar

perdana.Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan

perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan.Oleh karena itu,

pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada

perusahaan seperti dalam pasar perdana. Untuk kasus di Indonesia,

sekuritas yang umunya diperdagangkan di pasar sekunder adalah saham

biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, waran, bukti right dan

reksadana ( Tandelilin, 2010: 28).

4) Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal atau sekuritas merupakan aset finansial

(financial asset) yang menyatakan klaim keuangan.Undang-undang Pasar

Modal No. 8 tahun 1995 mendefinisikan sekuritas atau efek surat berharga,

yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi,



tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas

efek, dan setiap derivatif dari efek (Tandelilin, 2010: 30).

Secara umum instrument pasar modal dapat dibedakan sebagai

berikut:

1. Saham

Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan

atau penyertaan modal investor didalam suatu perusahaan (Purwanta,

2006: 23). Menurut penjelasan (Darmadji, 2011: 5) bahwa saham

berwujud 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.

Saham dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

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

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen,

dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut

dilikuidasi.

b. Saham Preferen (preferred stocks), merupakan saham yang memiliki

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa

menghasilkan penghasilan tetap seperti bunga obligasi.



Tabel II.1
Perbedaan Saham Biasa dan Saham Preferen

(Sumber : Sutrisno, 2007: 310).

Menurut (Darmadji, 2011 :7) jika dilihat dari cara peralihannya, saham

dapat dibedakan atas:

a. Saham atas unjuk (bearer stocks)

b. Saham atas nama (registered stocks)

Jika ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dapat dikategorikan

atas:

a. Saham unggulan (blue-chip stocks)

b. Saham pendapatan (income stocks)

c. Saham pertumbuhan (growth stocks-well known)

d. Saham spekulatif (speculative stocks)

e. Saham Siklikal (Counter cylical stocks)

2. Obligasi

Obligasi merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan

dengan nilai nominal tertentu yang akan dibayarkan saat jatuh tempo, dan

memberikan bunga tertentu (Sutrisno, 2007: 310).

Saham Biasa Saham Preferen
Pembayaran dividen dilakukan saat
perusahaan mendapatkan laba

Dividen tetap dibayar walaupun
perusahaan dalam keadaan rugi

Memiliki Hak Suara Tidak memiliki hak suara
Memiliki hak memperoleh bagian
kekayaan bila perusahaan bangkrut

Memiliki hak didahulukan bila
perusahaan dilikuidasi



Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk menentukan

jenis-jenis obligasi yaitu dari sisi pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu:

a. Obligasi Korporasi (corporate bonds)

b. Obligasi Pemerintah (government bonds)

c. Obligasi Pemerintah Daerah (municipal bonds)

Sedangkan dari sisi tingkat suku bunga atau kupon yang ditawarkan,

obligasi dapat dibedakan menjadi:

a. Obligasi bunga tetap (fixed rate)

b. Obligasi bunga mengambang (floating rate)

c. Obligasi bunga tetap dan mengambang (combination rate bond)

d. Kupon nol (zero coupon)

Jenis obligasi lain yang belakangan mulai berkembang di Indonesia

yaitu obligasi syariah. Ciri utama obligasi syariah adalah tidak ada kupon

karena penerimaan bunga dianggap riba dalam sistem syariah. Obligasi

syariah yang dikembangkan di Indonesia terbagi atas:

a. Obligasi syariah mudharabah

b. Obligasi syariah ijarah

Penerbitan obligasi terkadang dilengkapi dengan opsi/pilihan tertentu

opsi tersebut berada pada sisi penerbit atau pemegang saham.



Tabel II.2
Perbedaan Saham dan Obligasi

(Sumber : Darmadji, 2011: 19)

3. Reksadana

Reksadana adalah tempat berkumpulnya sekuritas yang dikelola oleh

perusahaan investasi dan dibeli oleh investor (Tandelilin, 2010: 48).

4. Opsi, Right dan Warrant

Menurut (Anoraga, 2003: 71) opsi adalah merupakan sekuritas yang

akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual

sejumlah tertentu dari aset finansial tertentu, pada harga tertentu, dan dalam

jangka waktu tertentu.

Sedangkan right dapat didenifisikan sebagai sekuritas yang

memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru

yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi pada harga tertentu.

Waran merupakan opsi jangka panjang yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu.

Perbedaan
Variabel Saham Obligasi

Sifat Penyertaan Utang
Jangka Waktu Tidak Terbatas Terbatas
Keuntungan Deviden dan Capital Gain Bunga capital gain
Hak Suara Mempunyai Hak Suara Tidak mempunyai hak

suara
Hak atas Likuidasi Lebih rendah dari

obligasi atau kreditor
Lebih tinggi disbanding
pemegang saham.



II.4  Analisis Saham dan Penilaian Saham

Sebelum membeli saham, investor perlu melakukan penilaian saham,

bagaimana saham diperdagangkan, sifat saham, potensi hasil, risiko, dan

kondisi pasar. Hal yang perlu diperhatikan oleh investor adalah mengenali

analisis harga saham, yakni analisis untuk menaksir nilai instrinsik suatu

perusahaan. Kemudian, nilai instrinsik saham dibandingkan dengan harga

saham yang ada di pasar. Pedomannya adalah:

a. Apabila nilai instrinsik (NI) saham > harga saham, disebut undervalue

(harga saham terlalu rendah). Artinya, saham layak dibeli atau

dipertahankan apabila sudah dimiliki.

b. Jika nilai instrinsik (NI) saham < harga saham, disebut overvalue (harga

saham terlalu tinggi). artinya, saham tersebut layak dijual.

c. Jika nilai instrinsik (NI) saham = harga saham saat ini, disebut fair value.

Harga saham dinilai wajar atau dalam kondisi seimbang (Habib, 2008:

108).

1) Nilai Saham

Penilaian surat berharga saham dapat dirincikan dalam beberapa

macam jenis nilai saham, sebagai berikut:

a. Nilai nominal (par value), nilai kewajiban yang telah ditetapkan untuk

tiap lembar saham. Kepentingannya berkaitan dengan hukum.



b. Agio saham (additional paid in capital atau in excess of par value):

selisih yang dibayar dengan nilai nominalnya.

c. Nilai modal disetor (paid in capital): total yang dibayar oleh pemegang

saham kepada emiten untuk ditukarkan dengan saham biasa tau saham

preferen.

d. Laba ditahan (retairned earnings) : sebagai laba yang tidak dibagikan

kepada pemegang saham untuk ditanamkan kembali ke perusahaan.

e. Nilai buku menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki pemegang saham

dengan memiliki satu lembar saham. Dengan rumus :

= ℎℎ ℎ
f. Nilai pasar adalah harga yang ditentukan oleh pasar pada saat tertentu.

g. Nilai instrinsik atau nilai fundamental merupakan nilai saham sebenarnya.

Penentuan nilai fundamental ini ada dua pendekatan yang umum di

gunakan, yaitu analisis fundamental yang menggunakan data keuangan

perusahaan, misalnya laba, dividen, penjualan, dan sebagainya; sedangkan

analisis teknikal menggunakan data pasar (Harmono, 2009: 56).

2) Analisis Saham

Sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham

seorang investor biasanya melakukan analisis terhadap nilai saham. Terdapat

dua teknik analisis dalam menentukan nilai saham yaitu analisis teknikal dan

analisis fundamental.



1. Analisis Teknikal

Menurut (Sukmawati, 2009) analisis teknikal adalah suatu teknik untuk

memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham

lainnya berdasarkan pada data historis seperti informasi harga satuan

volume. Sasaran dalam analisis teknikal yaitu ketepatan waktu dalam

memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham maupun suatu

indikator pasar.

2. Analisis Fundamental

Jogiyanto (2003) dikutip dari Nurseto (2012) menjelaskan bahwa

analisis fundamental memperkirakan harga saham dimasa mendatang dengan

:

a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi laba

saham di masa yang akan datang.

b.Menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran

harga saham.

Analisis fundamental memiliki dua model penilaian saham yang sering

digunakan para analisis sekuritas yaitu :

a. Pendekatan nilai sekarang (Present Value)

Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi

laba (capitalization of income method) karena melibatkan proses

kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai

sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai perusahaan tergantung dari



prospek perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di

masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan

mendiskontokan nilai-nilai arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang

sebagai berikut :

∗ = (1 + )P∗ ∶ Nilai sekarang dari perusahaan (value of firm)

t   : Periode waktu t dari t =1 sampai dengan ∞
k : Suku bunga diskonto (discount rate) atau tingkat pengembalian yang

diinginkan (required rate of return).

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghitung nilai instrinsik

saham adalah model diskonto dividen. Model diskonto dividen

merupakan model untuk menghitung nilai instrinsik saham dengan

mendiskontokan arus dividen masa depan ke nilai sekarang. Model

diskonto dividen dapat dirumuskan sebagai berikut :

∗ = (1 + )
Dt : Dividen yang dibayarkan untuk periode t .

b. Pendekatan Price Earning Ratio (PER)

Price earning ratio dapat dihitung dengan membagi harga saham

dengan EPS (Earning Per Share).



II.5  Konsep PER (Price Earning Ratio)

1) Price Earning Ratio (PER)

Jogiyanto (2003) dikutip dari Nurhasanah (2009) mengemukakan

bahwa price earning ratio atau earnings multiplier merupakan salah satu

pendekatan yang sering digunakan analisis sekuritas dalam  menilai suatu

saham. Pendekatan ini berdasarkan perhitungan atas resiko harga saham per

lembar (P) dengan earnings tiap lembar sahamnya (EPS). Rasio ini

menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap

kelipatan dari earnings .

Menurut (Habib, 2008: 62) price earnings ratio dapat membandingkan

antara harga pasar rata-rata dengan per lembar. PER digunakan untuk mengukur

seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan naik, maka kemungkinan

dividen juga akan naik. Dengan kata lain, jumlah laba yang dihasilkan

perusahaan akanmenentukan dividen yang dibagi . Indikator PER adalah

semakin tinggi nilai PER, semakin baik prospek perusahaan. Dari sisi investor

perusahaan dengan PER tinggi tidak akan menarik karena saham dengan PER

tinggi tidak akan mengalami kenaikan harga, sehingga peluang mendapatkan

capital gain dan deviden sangat kecil. Formula PER adalah :

= ℎ ( ℎ ) −ℎ



Hasil dari perbandingan yang digunakan oleh analisis fundamental

adalah sebagai berikut:

a. Jika current P/E >E(P/E), saham dalam overpriced, ini merupakan saat

menjual saham yang dimiliki.

b. Jika current P/E < E (P/E), saham dalam underpriced, menunjukkan bahwa

saham harus ditahan karena di perkirakan harga saham akan meningkat.

c. Jika current P/D = E 9P/E0, harga saham dalam keadaan terkoreksi, tidak ada

perubahan yang nyata dari saham-saham (Kamaruddin, 1996 :77).

Indikator PER yang diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi

bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan

publik di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap PER sangat penting

dilakukan dan merupakan salah satu indikator nilai perusahaan dalam model

penelitian (Harmono, 2009: 57).

Cara mengestimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan

bisa dengan memanfaatkan dua komponen yaitu EPS (Earning Per Share) dan

PER (Price Earning Ratio).

Secara matematis, rumus mengestimasi nilai instrinsik saham

perusahaan adalah sebagai berikut:= ×



Keterangan :

P    : Harga saham estimasi

E    : EPS

PER : Multiplier estimasi

Jika nilai instrinsik saham sudah berhasil diestimasi, lalu dapat dilanjutkan

dengan membandingkan nilai instrinsik saham dengan harga pasarnya. Jika nilai

instrinsik suatu saham lebih tinggi di banding harga pasarnya, maka saham tersebut

tergolong sebagai saham yang undervalued, dan sebaiknya dibeli. Sebaliknya, jika

nilai instrinsik suatu saham lebih rendah dibanding harga pasarnya, maka saham

tersebut tergolong sebagai saham yang overvalued, dan sebaiknya tidak dibeli, atau

sebaliknya dijual jika sudah dimiliki (Tandelilin, 2010: 377).

Laba per saham (Earning per share-EPS) merupakan rasio yang

menunjukkan laba untuk setiap saham.EPS menggambarkan profitabilitas

perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Makin tinggi nilai EPS,

makin besar laba untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah

dividen yang diterima oleh pemegang saham.

Earnings Per Share (EPS) adalah pendapatan atau laba per lembar saham

yang di berikan perusahaan kepada para emiten. Rasio ini mengetahui berapa besar

laba bersih per lembar saham.Earnings per share dapat juga ditemukan dalam price

earnigs ratio dimana kapasitasnya merupakan bagian dari indikatornya.

Ukuran yang menggambarkan laba yang akan diterima oleh investor perlembar

saham yang dimilikinya adalah earnings per share atau laba per lembar saham.



Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih per lembar saham merupakan

indikator fundamental keuangan perusahaan, yang sering kali dipakai sebagai acuan

untuk mengambil keputusan investasi dalam saham. Semakin tinggi laba

perusahaan, maka semakin tinggi pula EPS.

EPS dihitung dengan rumus berikut:

= ℎℎ ℎ
Laba per saham bisa didapatkan dari informasi laporan keuangan

perusahaan yang mudah didapat di bursa efek, yaitu di Pusat Informasi Pasar Modal

(PIPM) di gedung Bursa Efek.

Price earnings ratio dan earnings per share merupakan dua komponen

utama dalam analisis fundamental, hal ini disebabkan:

1. Karena pada dasarnya kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk

mengestimasi nilai instrinsik suatu saham. Hal ini sesuai dengan tujuan dari

analisis fundamental yaitu untuk menentukan nilai instrinsik saham

perusahaan. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan harga pasar saham

perusahaan tersebut, akan berguna untuk menentukan keputusan membeli atau

menjual saham

2. Dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning.

3. Adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham.



II.6 Tingkat Kewajaran Saham

Menurut Hayadi (2005, 36) bahwa konsep penilaian surat-surat

berharga merupakan hal penting yang sering dilakukan oleh investor, maupun

pialang di pasar modal.

Dari konsep ini, terdapat suatu rumusan tentang kewajaran harga

saham. Beberapa istilah dalam konsep ini, diantaranya adalah undervalued,

overvalued, dan saham wajar. Untuk kebutuhan invetasi, penentuan kewajaran

saham sangatlah diperlukan sekali guna membantu dalam pengambilan

keputusan yang akurat.

Dalam menentukan tingkat kewajaran harga saham ada beberapa

pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang mempengaruhi penilaian tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan adanya rumus-rumus yang berbeda pula dalam

mengukur kewajaran harga saham. Sehingga secara umum dapat dikatakan

bahwa :

1. Apabila nilai instrinsik saham lebih tinggi dari nilai pasar maka disebut

undervalued

2. Apabila nilai instrinsik saham lebih rendah dibanding nilai pasar maka disebut

overvalued

3. Apabila nilai instrinsik saham sama atau seimbang dengan nilai pasar maka

disebut wajar atau fair value

Meningkatnya harga saham di pasar sekuritas akan mengharumkan nama

perusahaan emiten dan sebaliknya. Tingkat kenaikan harga saham yang selaras



dengan tingkat kemajuan (performance) perusahaan, memang sangat diharapkan

oleh emiten karena nama baik perusahaan akan tersebar melalui bursa saham.

Akan tetapi kenaikan harga saham yang jauh diluar kemajuan perusahaan yang

sebenarnya menggelisahkan emiten. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan

suatu saat akan datang penurunan harga saham yang drastis dan membawa nama

perusahaan kurang baik.

Oleh karena itu untuk menilai harga saham tidak hanya memperhatikan PER

rata-rata seluruh perusahaan saja. Harga saham juga harus sesuai dengan tingkat

kemajuan yang diperoleh oleh perusahaan. Salah satu factor yang mempengaruhi

PER adalah pertumbuhan dividen (laba), semakin tinggi pertumbuhan laba maka

semakin tinggi PER apabila faktor-faktor yang lain sama. Perusahaan yang masih

pada tahap pertumbuhan akan memiliki PER yang lebih tinggi dibandingkan

perusahaan yang lebih mapan.

II.7 Kajian Keislaman

1) Hakikat Saham dan Hukumnya dalam Islam

Syahatah dan fayyadh (2004) dikutip dari Abdul Rouf (2010), dari

segi boleh atau tidaknya bertransaksi dengannya, saham terbagi menjadi tiga

karakteristik, yaitu :

a. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal-hal yang baik, modalnya

bersih dari riba dan penyucian harta kotor serta tidak memberikan salah satu

pemegang sahamnya keistimewaan materi atas pemegang saham lainnya.



b. Saham perusahaan yang beroperasi dalam hal yang diharamkan, atau

perusahaan tersebut memberikan keistimewaan materi bagi sebagian

pemegang saham seperti keistimewaan dalam bentuk pengembalian modal

lebih dulu ketika perusahaan likuidasi atau keistimewaan atas hak tertentu

dalam keuntungan (dividen),

c. Saham perusahaan yang operasionalnya bercampur antara yang halal dan

yang haram, seperti jika modal perusahaan tersebut halal, hanya saja

perusahaan tersbut menggunakan pinjaman ribawi untuk mendanai sebagian

aktivitasnya, atau operasional perusahaan tersbut berdasarkan akad-akad

haram.

Secara islam, halal hukumnya memperdagangkan saham di pasar

modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang halal seperti

dibidang telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya

ulama’ kontemporer mengharamkan terhadap transaksi saham di pasar

modal dari perusahaan yang bergerak dibidang miras, penjudian, prostitusi,

dan lain-lain. Pernyataan tersebut berdalilkan dari ketetapan Al-Majma’ al-

Fiqh al-Islami di Jeddah nomor 65/17 tentang saham perusahaan.

1) Transaksi Investasi Syariah

Didalam islam untuk melakukan transaksi salah satunya dengan

investasi yang sesuai dengan syariat islam. Surat investasi dengan sifat dan

karakteristik yang sesuai dengan syariat yaitu pemegang surat investasi ikut

andil dalam keuntungan dan dalam menanggung senilai presentase harga



surat itu di perbolehkan pengeluarannya, pemasarannya dan bermuamalah

dengannya dalam berbagai bentuk muamalah. Karena secara umum, segala

jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah islamiyyah, termasuk ke dalam

kategori mualamalah yang hukum asalnya mubah (boleh dilakukan) asalkan

tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat islam.

Secara normatif, masyarakat muslim memperaktikan transaksi syariah

berdasarkan pada perintah Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 282.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur.Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

diantaramu).

Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka

seorang lagi mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah

mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis

dan saksi saling sulit-menyulitkan.Jika kamu lakukan (yang demikian), maka



sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik

pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh

seseorang dengan orang lain. “Substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan

yang harus dilakukan dengan benar (adil dan jujur). dalam Islam transaksi dapat

dikatagorikan menjadi dua yaini:

a. Transaksi yang halal

b. Transaksi yang haram

Halal dan haramnya suatu transaksi tergantung dari pada kriteria sebagai berikut:

1. Obyek yang dijadikan transaksi apakah obyek halal atau obyek haram.

2. Cara bertransaksi apakah cara bertransaksi halal atau bertransaksi haram.

Karakteristik Transaksi syari’ah

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridho.

b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik

(thayib).

c. Uang hanya berfungsi alat tukar dan satuan pengukuran nilai bukan sebagai

komoditas.

d. Tidak mengandung unsur riba

e. Tidak mengandung unsur kedzholiman

f. Tidak mengandung unsur gharar



g. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan

h. Tidak mengandung unsur judi Maissyir

i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)

j. Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa

penawaran.

k. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

II.8 Penelitian Terdahulu

1)  Marmono Singgih (Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No. 1 Thn 2012,

Fakultas Ekonomi Universitas Jember)

Penelitian yang berjudul “Penelitian Kewajaran Harga Saham Sebagai

Pertimbangan Investasi di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian tersebut

dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat kewajaran harga saham guna

sebagai bahan pertimbangan investasi di BEI. Populasi penelitian ini adalah

perusahan yang saham-sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Sampel

yang diambil sebanyak 30 saham, berdasarkan kriteria saham-saham yang

aktif.Sampel yang dipilih dengan tetap memperhatikan data historis yang

diperlukan dan ketentuan lainnya. Sampel yang digunakan adalah saham-

saham yang termasuk dalam kelompok undervalued dan overvalued.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah growth rate of earning dan

risiko sistematis secara simultan mampu menjelaskan perubahan PER,

disarankan kepada emiten dalam menetapkan kebijakan untuk lebih



memfokuskan perhatian pada faktor-faktor fundamental tersebut, tentunya

dengan tetap tidak mengabaikan faktor fundamental yang lain. Kenaikan

pertumbuhan pendapatan (growth rate of earning )akan menaikkan PER,

mengindikasikan bahwa investor lebih mengutamakan pertumbuhan. Secara

rasional pertumbuhan perusahaan di masa mendatang akan meningkatkan

kesejahteraan investor. Untuk calon emiten, hasil penelitian ini diharapkan

sebagai bahan pertimbangan pada saat menetapkan harga saham perdana.

2) Hayadi (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2005)

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Metode Price Earning Ratio

(PER) untuk Menilai Kewajaran Harga Saham pada Saham Emiten yang

Listing di Bursa Efek Jakarta”, ini bertujuan untuk mengukur kewajaran

saham emiten yang listing di bursa Efek Jakarta pada tahun 2005,

mengklasifikasikan harga setiap saham perusahaan/ emiten yang listing di

Bursa Efek Jakarta ke dalam dua klasifikasi, yaitu wajar (Underprice)

ataupun tidak wajar (Overprice) dan sebagai alternatif pilihan untuk

berinvestasi pada Bursa Efek Jakarta dalam menetukan saham-saham

perusahaan/emiten yang dapat dipilih oleh investor.

Kesimpulan dari hasil analisis data penelitian ini adalah

a. Tingkat kewajaran saham di bidang industry dasar dan kimia yang

berlaku untuk tahun 2005 bila diukur dengan menggunakan kasus harga

saham penutupan didapatkan  ukuran  bahwa  sebagian  besar saham-

saham tersebut dalam posisi yang tidak wajar.



b. Dari hasil klasifikasi harga saham berdasarkan dengan pendekatan Price

earning ratio, didapat suatu data bahwa pada bulan Januari saham yang

berada pada klasifikasi wajar sebanyak 25 perushaaan, sedangkan yang

berada pada klasifikasi tidak wajar sebanyak 31 perusahaan dari 56

perusahaan.

c. Menurut analisis price earning ratio, saham-saham perusahaan emiten

yang dapat dipilih oleh investor untuk berinvestasi adalah saham-saham

wajar terutama saham wajar terpilih yang memiliki nilai buku (booked

valued) dan earning per share positif.

3) Yeye Susilowati (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 10, Hal 51-66)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Price Earning Ratio (PER)

Terhadap Faktor Dundamental Perusahaan (Deviden Payout Ratio, Earning

per Share dan Resiko ) Pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta” ini

memiliki tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh PER berpengaruh

terhadap fundamental perusahaan yang tediri atas: dividen yang dibayarkan

(dividen payout ratio), tingkat pertumbuhan yang diwakili oleh laba per

lembar saham (earnings per share), risiko yang digambarkan oleh standar

deviasi pada masing-masing perusahaan.

Periode pengamatan yang dilakukan berdasarkan data keuangan dan

harga saham per 31 Desember 1995 dan 1998, sedangkan untuk tingkat

return saham menggunakan return saham tahunan selama tahun 1996 dan

1998. Pemilihan sampel harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



a. Telah terdaftar pada Bursa Efek Jakarta dengan laba per lembar saham

(EPS) (1994-1996) dan (1998-2000).

b. Telah menerbitkan laporan keuangan secara terus-menerus.

c. Mempunyai EPS dan DPR yang positif berdasarkan laporan keuangan

tanggal 31 Desember 1994-1996 dan 31 Desember 1998-2000.

Terdapat 2 variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Return dan

Price Earning Ratio (PER). Sedangkan untuk variable independen adalah

Dividend Price Ratio (DPR), Growth dan Standart Deviation. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. HA1 : Ada pengaruh negatif antara PER dengan return saham

2. HA2 : Ada pengaruh PER terhadap DPR (+), growth (-), dan resiko

(+)

3. HA3 : Rata-rata return saham dari portofolio saham yang overvalued

lebih kecil dibandingkan dengan portofolio saham undervalued

Dan mendapatlan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Hipotesis HA1 diterima (ada pengaruh antara return dan PER)

2. Hipotesis HA2 diterima (ada pengaruh PER terhadap DPR (+), growth (-

), dan resiko (+))

3. Hipotesis HA3 diterima (Rata-rata saham dari portofolio saham yang

overvalued lebih kecil dibandingkan dengan portofolio saham

undervalued).



II.9 Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah

dikemukakan, maka model kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai

berikut

Gambar1.1

Kerangka Konseptual

(Sumber : Hayadi, 2005)
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