
Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada hakekatnya adalah hasil dari proses akuntansi yang

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted

accounting principles) yang digunakan untuk menginformasikan data keuangan

kepada pihak yang berkepentingan.

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (1999) adalah hasil dari proses

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Harahap (2002)

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat untuk mengumpulkan

dan memproses informasi dalam akuntansi keuangan yang kemudian

dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya. Laporan keuangan

inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu

bahan dalam proses pengambilan keputusan.
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2.1.2. Jenis – jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang umum dikenal dan sering digunakan untuk mengetahui

keadaan finansial suatu perusahaan terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah suatu laporan keuangan yang memberikan

informasi tentang kekayaan yang dikuasai dan digunakan perusahaan untuk

mencapai tujuan perusahaan. Ada tiga unsur dalam laporan posisi keuangan yaitu

(i) aktiva, yang menunjukkan kekayaan atau sumber ekonomis yang dikuasai

perusahaan dan digunakan untuk operasi perusahaan, (ii) utang, yaitu jumlah yang

harus dibayar oleh perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada

pemilik diluar pihak pemilik perusahaan, (iii) modal, yaitu sisa hak atas aktiva di

dalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang-utangnya.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi tentang hasil usaha dan

biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Selisih antara pendapatan

dengan biaya adalah laba atau rugi. Lazimya laporan perhitungan laba atau rugi

disusun paling sedikit sekali dalam setiap tahun. Elemen-elemen yang termasuk di

dalam laporan laba-rugi komprehensif adalah pendapatan, biaya, dan elemen laba

atau rugi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang penyebab bertambah

atau berkurangnya modal selama periode tertentu. Perubahan modal pada

dasarnya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya investasi awal dari pemilik,

adanya investasi baru, adanya laba atau rugi.
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4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas

(pembayaran kas). Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran

kas yang digolongkan sesuai dengan kegiatan utama entitas, yaitu operasi,

investasi, dan pembelanjaan. Laporan tersebut melaporkan arus masuk kas bersih

atau keluar kas bersih dari setiap kegiatan dan untuk semua kegiatan usaha.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang

ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi

kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan

membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta

memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan

perusahaan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang

utang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi

kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan, misalnya untuk

menunjukkan gugatan. (Munawir , 2004)

2.2Faktor Fundamental

Analisis fundamental adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari

kondisi ekonomi, kondisi industri, dan kondisi keuangan perusahaan untuk

memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Menurut Jogiyanto (2003),

analisis fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan

dengan menggunakan data keuangan perusahaan, nilai intrinsik perusahaan dapat
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diwujudkan dengan harga saham. Analisis fundamental berlandaskan atas

kepercayaan bahwa nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan

yang menerbitkan saham tersebut (Ang, 1997). Analisis ini menitikberatkan pada

rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis fundamental mempelajari data-data

kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga

saham sudah diapresiasi secara akurat. Pendekatan dengan analisis fundamental

didasarkan pada suatu anggapan bahwa saham memiliki nilai intrinsik yang

diestimasikan oleh para analis atau investor (Jones, 2002). Faktor fundamental

merupakan rasio – rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja

keuangan

2.2.1 Jenis Faktor Fundamental

Jenis faktor fundamental sama dengan rasio- rasio keuangan yang digunakan

untuk menganalisis kinerja keuangan. Secara umum, rasio keuangan (factor

fundamental) terdiri dari:

a. rasio likuiditas

b. rasio profitabilitas

c. rasio solvabilitas

d. rasio efektifitas

e. rasio pertumbuhan

f. rasio nilai pasar

Tetapi pada penelitian kali ini penulis hanya akan menggunakan rasio

likuiditas,rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas karena ketiga rasio tersebut

lebih penting dan berdampak langsung kepada kinerja perusahaaan.
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1.  Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu tahun). Rasio ini terdiri

dari:

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Rasio ini sering

disebut dengan rasio modal kerja yang menunjukkan jumlah aktiva lancar yang

tersedia yang dimiliki oleh perusahaan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan

bisnis dan meneruskan kegiatan bisnis hariannya. Rasio ini bisa dihitung dengan

membagi aktiva lancar dengan utang jangka pendeknya, sehingga secara

matematis rasio lancar dapat dirumuskan sebagai berikut (Wild, 2005):

Rasio Lancar = Aktiva LancarHutang Lancar
b. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang likuid. Rasio

cepat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Wild, 2005):

Rasio Cepat =
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c. Cash Ratio

Cash Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka

pendek dengan kas dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Rasio kas

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Cash Ratio =

d. Working Capital to Total Asset (WCTA)

WCTA merupakan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi utang lancar

terhadap jumlah aktiva. Rasio ini secara matematis dapat dihitung dengan rumus :

WCTA =

2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen yang

dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.

Rasio ini terdiri dari:

a.Return on Asset

Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak

dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA merefleksikan seberapa

banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang

ditanamkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan

ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam

keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA dapat dihitung

secara metematis dengan rumus (Ang, 1997):
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ROA=
Keterangan :

Earning After Tax = Laba Bersih

Total Asset = Total Aktiva

b. Return on Equity

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki

perusahaan. Rasio ini bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah

ekuitas perusahaan. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ang,

1997):

ROE =

c. Net Profit Margin

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak

terhadap total penjualan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan

menghasilkan pendapatan bersihnya dari total penjualan yang dihasilkannya.

Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung NPM adalah sebagai berikut

(Wild, 2005):

NPM =

Keterangan :

Earning after tax = Pendapatan setelah pajak
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Net sales = Penjualan bersih

3. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka panjang serta menilai sampai sejauh mana sumber pembiayaan

perusahaan berasal dari pinjaman (Wild, 2005).

a. Debt Ratio

Mengukur tinngkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan aktiva

perusahaan.

Debt Ratio =

b.Debt Equity Ratio

Membandingkan sumber pembiayaan yang berasal dari pemegang saham

Debt Equity Ratio =

2.3 Saham

2.3.1 Pengertian Saham

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan

tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001).
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Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial

yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan

saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan

jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) -

dengan imbalan uang tunai.Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal

bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary

market) atau pasar sekunder (secondary market).

2.3.2 Jenis dan Karakteristik Saham

Saham memiliki dua jenis yaitu :

1. Saham Biasa (common stock)

Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai

bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi

perusahaan. Saham biasa memiliki beberapa karkteristik yaitu :

a. Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris

b. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru

c. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

2. Saham Preferen (preferen stock)

Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih

dibanding hak pemilik saham biasa. Saham preferen memiliki beberapa

karakteristik yaitu :

 Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang

berbeda



18

 Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi

dari saham biasa dalam hal pembagian dividen

 dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka

dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa

 Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan

antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk.

2.3.3 Kategori Saham

Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi:

1. Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, sebagai

pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan

konsisten dalam membayar dividen

2. Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun

sebelumnya

3. Growth stocks, terdiri dari well-known dan lesser-known

4. Speculative stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari

tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa

mendatang, namun belum pasti

5. Cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi

makro maupun situasi bisnis secara umum

6. Emerging Growth Stocks, saham yang dikeluarkan oleh emiten yang relatif

kecil dan stabil meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung
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7. Defensive Stocks, saham yang tetap stabil dari suatu periode atau kondisi

yang tidak menentu dan resesi.

2.3.4 Keunggulan Saham

Saham biasa dan saham preferen memiliki keungulan masing- masing yaitu :

a. Saham Biasa

Saham biasa memiliki beberapa keunggulan yaitu :

 Saham biasa tidak memberi dividen tetap. Jika perusahaan dapat

memperoleh laba, pemegang saham biasa akan memperoleh

dividen. Tetapi berlawanan dengan bunga obligasi yang sifatnya

tetap (merupakan biaya tetap bagi perusahaan), perusahaan

tidakdiharuskan oleh hukum untuk selalu membayar dividen kepada

para pemegang saham biasa.

 Saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo.

 Karena saham biasa menyediakan landasan penyangga atas rugi

yang diderita para kreditornya, maka penjualan saham biasa akan

meningkatkan kredibilitas perusahaan.

 Saham biasa dapat, pada saat-saat tertentu, dijual lebih mudah

dibandingkan bentuk hutang lainnya

b. Saham Preferen

Saham preferen memiliki beberapa keunggulan yaitu :

 Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pengaruh keuangan.

 Fleksibel karena saham preferen memperbolehkan penerbit untuk

tetap pada posisi menunda tanpa mengambil resiko untuk
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memaksakan jika usaha sedang lesu yaitu dengan tidak

membagikan bunga atau membayar pokoknya.

 Dapat digunakan dalam restrukturisasi perusahaan, merger,

pembelian saham oleh perusahaan dengan pembayaran melalui

hutang baru dan divestasi.

2.4Return Saham

Menurut Bodie (1998) pengertian return adalah penghasilan yang diperoleh

selama periode investasi per sejumlah dana yang diinvestasikan. Secara praktis,

tingkat pengembalian suatu investasi adalah persentase penghasilan total selama

periode investasi dibandingkan harga beli investasi tersebut. Apabila harga jual

melebihi harga belinya maka terjadilah capital gain. Demikian sebaliknya, apabila

harga jual lebih kecil dari harga belinya maka terjadi capital loss. Return adalah

tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atas investasi yang dilakukannya.

Menurut Jogiyanto (1998), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return

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

1. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung

berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja

perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang.

2.Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa mendatang dan

masih bersifat tidak pasti.Return yang diterima oleh investor di pasar modal

dibedakan menjadi dua jenis yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital

gain/capital loss (keuntungan selisih harga).
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1. Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang

bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk

kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Misalnya dividen

saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa dikonversi menjadi uang

kas dengan cara menjual saham yang diterimanya.

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

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

harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga

saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang saham mengalami capital gain.

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

Pada penelitian ini,Return dinyatakan dengan rumus sebagai berikut(Ang,1997) :

Return =

Keterangan :

Rt+1 = Harga saham yang akan datang

Rt     = Harga saham sekarang

2.5 Hubungan Antara Faktor Fundamental dan Return Saham

Laporan keuangan yang diterbitkan, setelah dianalisis akan bisa diperoleh rasio

keuangan yang berupa faktor fundamental yang berguna untuk mengungkapkan

kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan, serta untuk menunjukan apakah

posisi keuangan perusahaan membaik atau memburuk selama periode tertentu.

Hal ini akan membantu bagi investor dan kreditor dalam menilai ketidakpastiaan

dividen dan bunga di masa yang akan datang (Jogiyanto, 1998). Dengan kata lain,
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tujuan ini mengasumsikan bahwa investor menginginkan informasi tentang hasil

dari investasi yang dilakukannya.

Dari rasio keuangan yang diperoleh, maka manajemen perusahaan yang

bersangkutan maupun investor akan dapat menilai kinerja perusahaan dan

melakukan penilaian terhadap saham yang mereka miliki. Maka, faktor

fundamental memiliki hubungan dengan return saham yaitu dengan faktor

fundamental yang terdapat di laporan keuangan investor dapat memperkirakan

return saham yang akan didapatkan ke depannya.

Semakin baik rasio keuangan yang tercermin dari laporan keuangan maka kinerja

perusahan juga akan semakin baik. Hal ini juga dapat berdampak ke dalam return

yang didapatkan investor perusahaan, ini dapat terjadi karena kinerja perusahaan

semakin baik maka berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan yang juga akan

berdampak kepada return saham yang didapatkan investor. Perkembangan faktor

fundamental juga dapat dinilai dari hasil rasio keuangan perusahaan yang dapat

dihitung dari laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik oleh perusahaa
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2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No Judul Identitas Penulis Alat Analisis Hasil

Nama Tahun

1. Pengaruh Faktor Fundamental

dan Risiko Saham terhadap

Harga Saham

ErnaTiningrum 2008 Regresi Linier Berganda EPS berpengaruh positif dan signifikan

terhadap harga saham sedangkan ROE, ROA

dan DER tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham. Variabel EPS

memiliki pengaruh paling signifikan terhadap

harga saham.

2. Pengaruh Variabel Fundamental

terhadap Harga Saham

Rowland Bismark

Fernando Pasaribu

2008 Regresi Linier Berganda Variabel fundamental berpengaruh positif

terhadap harga saham. Secara parsial EPS

berpengaruh positif signifikan terhadap harga

saham sedangkan ROE, DER dan CR tidak

berpengaruh signifikan. Varibel EPS

memiliki pengaruh paling signifikan terhadap

harga saham.
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Lanjutan Tabel 2.1

No Judul Identitas Penulis Alat Analisis Hasil

Nama Tahun

3. Pengaruh EVA dan Rasio

Profitabilitas terhadap Harga

Saham

Noer Sasongko dan Nila

Wulandari

2006 Regresi Linier Berganda EPS berpengaruh positif signifikan terhadap

harga saham sedangkan ROA dan ROE tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

4. Pengaruh Faktor Fundamental

dan Risiko Sistematis terhadap

Harga Saham

M.Syahriman Yusi 2010 Regresi Linier Berganda variabel fundamental berpengaruh positif dan

signifikan terhadap harga saham. Variabel

ROA, ROE, DER, dan BVS berpengaruh

positif signifikan terhadap harga saham

secara parsial. Varibel BVS memiliki

pengaruh paling signifikan terhadap harga

saham.

5. Analisis Pengaruh EPS, DER,

dan ROE terhadap Harga Saham

Mursidah Nurfadillah 2011 Regresi Linier Berganda EPS, DER, ROE secara simultan dan parsial

mempengaruhi harga saham secara positif

dan signifikan


