
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Tri Respati

Kesuma (2002) tentang analisis yang mempengamhi harga saham pada

perusahaan LQ45 di BEJ dimana penelitian tersebut menggunakan

sampel 19 perusahaan dan laporan yang digunakan adalah laporan

keuangan tahunan yaitu dengan mengambil laporan neraca dan laporan

laba rugi tahun 1996 sampai tahun 2000 menunjukkan bahwa Net profi

margin, Return on equity dan Price earning share mempunyai

pengamh paling signifikan terhadap peruhan harga saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Kamal (1992)

tentang analisis faktor-faktor yang mempengamhi harga saham

menyebutkan bahwa deviden payout ratio mempunyai pengamh yang

positif terhadap harga saham, artinya jika deviden payout naik sebesar

1persen maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,1339

persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2001) tentang

pengamh infonnasi akuntansi terhadap harga saham dimana informasi

akuntansi meliputi Deviden Per Share, Operating Profit Margin,

Return On investment dan Earning Per Share menunjukkan bahwa

informasi keuangan yang meliputi keempat variable bebas tersebut



secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham dengan kata

lain ada pengamh signifikan antara infonnasi keuangan dan harga

saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harmadi (1998)

tentang variable-variabel yang berpengaruh harga saham yaitu Earning

Per Share, Price Earning Ratio, Return On Equity, Debt To Equity

Ratio dan Deviden Per Share menunjukkan bahwa Price earning ratio.

Earning Per Share dan Return On Equity mempunyai pengamh

signifikan dan Debt To Equity dan Deviden Per Share mempunyai

pengaruh negative terhadap saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2001) tentang

.Analisis Pengamh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada

Pemsahaan Dasar dan Kimia menunjukkan bahwa koefisien regresi

Return On Equity (ROE) sebesar 55,595 artinya apabila ROE

bertambah satu satuan maka harga sahm (Y) akan bertambah sebesar

55,595. dan juga koefisien regresi Return On Investmant menunjukkan

angka -296,578 hal ini artinya bahwa jika ROI berkurang satu satuan

maka Y akan bertambah sebesar -296,578.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap

perkembangan suatu pemsahaan sangatlah perlu untuk mengetahui

kondisi keuangan pemsahaan tersebut, dan kondisi keuangan suatu

pemsahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan itu.

Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca akan dapat

diketahui gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa

terhadap laporanrugi laba akan memberikan gambaran tentang hasil

atau perkembangan usaha pemsahaan tersebut.

Menurut Winamo (1994), informasi yang baik adalah dapat

disediakan pada waktu yang tepat dan dapat dipercaya, disaertai

dengan kerjasama berbagai pihak yang terlibat. Informasi sangat

dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini

disebabkan pengambilan keputusan mempunyai risiko yang tinggi,

karenajika keputusan yang diambil salah dapatmengalami kerugian

dikemudian hari. Sebaliknya jika keputusan yang diambil benar

maka akan bennanfaat pada waktu yang akan datang. Semakin luas

informasiyang dimiliki, maka pengambilan keputusan akan semakin

tepat. Informasi tidak hanya dibutuhkan oleh pihak yang ada dalam

pemsahaan (pihak intern) tetapi juga dibutuhkan oleh pihak diluar

pemsahaan (pihak ekstern) yang meliputi kreditur, pemasok,

instansi pemerintah dan pemegang saham.



Salah satu sistem infonnasi yang sudah lama menjadi

sumber utama bagi para pengainbil keputusan adalah infonnasi

akuntansi. Menurut Winarno (1994), yang dimaksud dengan sistem

informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang

untuk mengolah data keuangan menjadi infonnasi atau laporan

keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal

pemsahaan. Infonnasi akuntansi mampu memberikan informasi-

infonnasi yang lebih tepat dan akurat mengenai posisi keuangan,

hasil usaha dan perkembangan pemsahaan yang bersangkutan.

Penyajian tersebut tidak terlepas dari peran akuntansi sebagai suatu

sistem pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian data

laporan keuangan.

Pengertian laporan keuangan menurut Winarno (1994)

adalah hasil dan proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu

pemsahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data

atau aktivitas pemsahaan tersebut yang meliputi infonnasi seperti

neraca, rugi laba, perubahan dan ekuitas dan ams kas perusahaan.

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan

No. 1 tahun 1999 adalah:

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi

neraca, laporan laba nigi, laporan posisi keuangan (yang dapat

disajikan dengan berbagai cara misalnya, sebagai laporan ams kas
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atau laporan ams dana), catatan dan laporan lain serta materi

penjelasan yang merupakan bagian-bagian integral dari laporan

keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan infonnasi

tambalian yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta

pengungkapan pengamh pembahan harga.

Laporan keuangan pada dasaniya adalah hasil dari proses

akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dan

menginterpretasikan hasil aktivitas suatu pemsahaan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas pemsahaan

tersebut. Manajemenpemsahaan memikul tanggung jawab utama

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan

keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan posisi

keuangan pemsahaan secara periodik. Manajemen pemsahaan perlu

mengetahui bagaimana perkembangan keadaan investasi dalam

pemsahaan dan hasil-hasil yang dicapai selama jangka waktu yang

diamati.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan infomasi

yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta pembahan posisi

keuangan yang bennanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi (Standar Akuntansi Keuangan).



Menurut Halim (1996) beberapa tujuan laporan keuangan

yang bersifat umum, berkaitan dengan pemakai ekstemal yaitu:

a. Laporan keuangan sebagai informasi yang bennanfaat

untuk pengambilan keputusan.

b. Laporan keuangan sebagai informasi yang bennanfaat

untuk memperkirakan aliran kas untuk pemakai ekstemal

pemsahaan.

c. Laporan keuangan sebagai informasi untuk membantu

pihak ekstemal untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan

ketidakpastian aliran kas masuk bersih pemsahaan.

d. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai

prestasi pemsahaan selama periode tertentu untuk

membantu pihak ekstemal menentukan harapannya

(expectation) mengenai prestasi perusahaan pada masa

yang akan datang.

Laporan keuangan mempakan suatu alat yang digunakan

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu

pemsahaan kepada pihak yang berkepentingan dengan pemsahaan

tersebut. Secara garis besar pihak-pihak yang berkepentingan

dengan eksistensi pemsahaan dapat dibedakan menjadi dua

golongan yaitupihak intern dan pihakekstern.

Pihak intern yaitu manajemen perusahaan, sedangkan pihak

ekstern meliputi para investor, kreditur, instansi pemerintah,
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pelanggan, supplier dan masyarakat. Laporan keuangan sangat

bennanfaat bagi kedua pihak tersebut.

Bagi pihak intern laporan keuangan memuat informasi yang

bennanfaat untuk :

a. Memmuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian

terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap

perlu,

b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan atau

aktivitas dalam pemsahaan.

c. Merencanakan dan mengendalikan aktivitas sehari-hari

dalam pemsahaan.

d. Mempelajari aspek-aspek dan tahap-tahap kegiatan

tertentu dalam pemsahaan.

e. Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha

perusahaan.

Selain bennanfaat bagi pihak intern, laporan keuangan juga

bennanfaat bagi pihak ekstern. Manfaatnya antara lain:

a. Bagi pemilik saham

Para pemilik pemsahaan ingin mengetahui sukses yang

telah dicapai oleh pemsahaan, guna meramalkan

kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Infonnasi ini penting untuk dipakai sebagai dasar dalam

membuat keputusan apakah ia akan tetap
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mempertahankan pemilikan saham-sahamnya pada

perusahaan tersebut atau lebih baik menjualnya.

b. Bagi kreditur

Para kreditur ingin mengetahui apakah pinjaman yang

diberikan kepada pemsahaan digunakan sebagaimana

mestinya, sehingga meinungkinkan pemsahaan untuk

dapat rnernbayar kembali hutang beserta bunganya pada

saat jatuh tempo serta memutuskan apakah perpanjangan

waktu pembayaran kredit dapat disetujui.

c. Bagi instansi pemerintah

Pihak pemerintah ingin mengetahui banyak aspek yang

menyangkut suatu pemsahaan, antara lain pajak yang

hams dibayar, jurnlah biaya untuk rnernbayar tenaga kerja

yang diserap oleh pemsahaan.

d. Bagi langganan da»supplier

Para langganan dan supplier memeriukan informasi yang

menyangkut pemsahaan untuk mengetahui apakah

hubungan dengan pemsahaan masih dipertahankan.

2.2.3 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah alat anaiisa yang uigunaKan

untuk mengukur kinerja pemsahaan dibidang keuangan. Analisa

rasio keuangan memperlihatkan kepada perhitungan rasio agar



14

dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada masalah sekarang dan

proyeksi hasil dimasa yang akan datang.

Rasio dapat dihitung berdasarkan financial statement yang

telah tersedia yang terdiri dari:

a. Balance sheet I neraca yang menunjukkan posisi

pemsahaan pada suatu saat.

b. Income statement I laba rugi yang merupakan laporan

operasi pemsahan selama periode tertentu.

2.2.4 Tujuan Analisis Rasio Keuangan

Tujuan analisis rasio keuangan adalah membantu manajer

keuangan memahami apa yang perlu dilakukan oleh pemsahaan

berdasarkan infonnasi yang tersedia yang bersifat terbatas bersal

dari informasi keuangan. Dengan mengliitung rasio tertentu

manajer akan memperoleh suatu informasi kekuatan dan

kelemahan yang dihadapi oleh pemsahaan dibidang keuangan,

sehingga dapat membuat keputusan yang penting bagi pemsahaan

di masa yang akan datang.

Adapun kegunaan dari rasio ini yang dilihat dari pihak yang

berkepentingan yaitu:

a. Bagi pemegang saham calon pemegang saham

Para pemegang saham dan calon pemegang saham

menaruh perhatian pada tingkat keuntungan baik
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sekarang maupun dimasa yang akan datang sehingga

secara langsung terhadap harga saham yang mereka

miliki.

b. Bagi kreditur

Para kreditur berkepentingan terhadap kemampuan

pemsahaan dalam membagi kewajiban finansial baik

jangka pendek maupun jangka panjang,

c. Bagi manajemen pemsahaan

Manajemen pemsahaan berkepentingan dalam

memproyeksi seluruh keadaan kelangsungan

pemsahaan karena menyadari hal-hal yang akan dinilai

oleh para pemilik pemsahaan maupun kreditur,

sehingga dapat membuat keputusan penting bagi

kepentingan perusahaan dimasa yang akan datang.

Untuk menilai kinerja keuangan suatu pemsahaan dapat

dilakukan dengan berbagi alat analisis tergantung dari tujuan

penganalisa. Kinerja keuangan pemsahaan bisa dipengamhi oleh

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern pemsahaan

mempengamhi manajemen keuangan yang mempunyai fungsi

utama untuk merencanakan, mencari dan memanfaatkan dana

dengan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi dari operasi

pemsahaan. Sedangkan faktor ekstern pemsahaan merupakan

faktor yang tidak dapat dikontrol sehingga manajemen hams dapat



menyesuaikan diri dan menentukan strategi yang tepat agar

perusahaan tetap bertahan disetiap keadaan.

2.2.5 Macam-macam Rasio Keuangan

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan pemsahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangan yang hams segera dipenuhi (jangka

pendek).

Ada dua macam rasio likuiditas yaitu:

1). Current ratio

Mempakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang

lancar.

2). (Quick ratio

Ratio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari

aktiva lancar dengan membagi sisanya dengan hutang lancar.

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini mengukur seberapa efektif pemsaliaan menggunakan

sumber dananya. Rasio aktivitas meliputi:

1). Perputaran persediaan

Adalah penjualan dibagi dengan persediaan.

2). Perputaran aktiva tetap

Adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap.

3. Rasio Utang (Leverage Ratio)
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Adalah perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik

dengan dana yang berasal dari kreditur. Jenis rasio utang

yaitu:

1). Debt to Equity Ratio

Yaitu mengukur presentase dana yang disediakan oleh para

kreditur.

2). TimesInterestEarned

Yaitu penentuannya dengan membagi laba sebelum bunga

dan pajak dan bunga beban. Rasio ini mengukur seberapa jauh

laba bisa turun tanpa mengganggu kewajiban pemsahaan

dalam memenuhi beban kepada kreditur yang bempa bunga.

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen secara

keselumhan sebagaimana ditunjukkan dari keuntungan yang

diperolehdari penjualan dan investasi, meliputi:

1). Net Profit Margin

Dihitung dari membagi laba bersih setelah pajak dengan

penjualan.

2). Return On Investment

Rasio ini mengukukur seberapa efektif pemsahaan

memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan

laba.



3). Operating Profit Margin

Rasio ini mengliitung antara laba usaha dibagi dengan

penjualan.

5. Rasio Pasar

Rasio pasar menunjukkan harga pasar relatif terhadap nilai suku

buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut

pandang investor meskipun pihak manajemen juga

berkepentingan terhadap rasio ini. Adapun beberapa rasio pasar

adalah:

1). Price Earning Ratio

Pemsahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi mempunyai

prospek baik mempunyai PER yang tinggi. Sebaliknya

pemsahaan yang mempunyai PER rendah dapat dikatakan

mengalami pertumbuhan yang rendah.

2) Pembayaran Deviden (Deviden Pay Out)

Pemsahaan diharapkan akan mempunyai deviden yang tinggi

karena dengan tingginya tingkat deviden akan

mempengamhi daya tarik kepada investor untuk

menanamkan sahamnya.

2.2.6 Teori Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham

Pemsahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik

adalah pemsahaan yang mempunyai laba yang besar. Dengan laba
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yang besar tersebut maka secara teoritis pemsahaan dapat

membagikan dividen yang besar pula. Dengan demikian jika

kemampuan pemsahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka

harga saham juga akan meningkat. Dengan demikian profitabilitas

akan mempengamhi harga saham. Selain itu, analisis rasio yang

lain selain rasio profitabilitas juga menunjukkan baik buruknya

kinerja keuangan pemsahaan. Rasio likuiditas berfungsi untuk

mengukur kemampuan pemsahaan untuk memenuhi kewajiban

financial jangka pendek. Jika likuiditas pemsahaan tinggi maka

jaminan atas hutang jangka pendek akan semakin baik. Hal ini

disebabkan karena jika likuiditas tinggi berarti jumlah uang tunai

yang tersedia semakin besar, sehingga pelunasan hutang tidak akan

mengalami kesulitan. Dari keadaan tersebut maka jika likuiditas

pemsahaan tinggi maka harga saham di pasaran akan meningkat.

Rasio leverage berfungsi untuk mengukur kemampuan pemsahaan

untuk rnernbayar hutang pada saat pemsaliaan tersebut dilikuidasi.

Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin besar dana yang

diambil dari luar, sehingga jika terjadi likuidasi pemsahaan akan

mengalami kesulitan untuk rnernbayar seluruh hutangnya.dari

keadaan tersebut agar harga saham yang diharapkan tinggi maka

pemsahaan hams mengurangi jumlah hutangnya kepada pihak luar

atau dengan kata lain pemsahaan hams menurunkan rasio

leveragenya. Rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas yang
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berfungsi untuk mengukur seberapa efektif pemsahaan dalam

menggunakan sumber dananya. Semakin tinggi rasio aktivitas

berarti penggunaan aktiva dan modal semakin banyak dan

diharapkan akan lebih mendapatkan banyak keuntungan. Rasio

jangka panjang ini akan mempengamhi peningkatan harga saham

jika jumlahnya semakin tinggi pula. Yang terakhir adalah rasio

pasar yang berfungsi untuk mengukur nilai pasar relative terhadap

nilai suku buku. Semakin tinggi rasio ini maka diharapkan

pemsahaan tumbuh dan mempunyai prospek masa depan yang

baik, namun jika rasio ini rendah maka dikatakan bahwa

pertumbuhan pemsahaan rendah. Hal ini berarti bahwa jika

pemsahaan pertumbuhannya tinggi maka hargasaham di pasarpun

akan tinggi juga. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan

bahwa rasio kinerja pemsahaan yang dihitung melalui rasio

keuangan dapat berpengaruh terhadap harga saham.

Analisis untuk menilai harga saham ada 2, yaitu:

1. Analisis fundamental

2. Analisis teknikal

Analisis fundamental adalah analisis yang memperkirakan harga

saham dimasa yang akan datang. Faktor-faktor yang diperhatikan

dalam analisis fundamental adalah faktor kebijaksanaan

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penjualan

pemsahaan, pertumbuhan laba, dan perkembangan tingkat bunga.



Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang memperkirakan

harga saham dengan mengamati pembahan harganya di waktu

yang lain, maka alat analisisnya bempa grafik. Dalam analisis

teknikal tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental yang

mungkin akan mempengamhi harga saham.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah sesuatu yang perlu diuji kebenarannya.

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Ada pengamh yang signifikan antara CR dengan harga saham

2. Ada pengamh yang signifikan antara ROI dengan harga saham

3. Ada pengamh yang signifikan antara DER dengan harga saham

4. Ada pengamh yang signifikan antara PER dengan harga saham


