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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Sri Budi Cantika Yuli (2001) meneliti hubungan antara beberapa variabel 

fundamental dan teknikal terhadap perubahan harga saham perusahaan farmasi 

yang go public di Bursa Efek Jakarta. Pengambilan metode sampel perusahaan 

menggunakan metode sensus, sehingga diperoleh delapan perusahaan sampel. 

Variabel yang digunakan adalah variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

deposito, jumlah uang beredar, nilai tukar US dolar terhadap rupiah, volume 

penjualan dan harga saham masa lalu. Pengujian variabel menggunakan Korelasi 

Pearson Product Moment.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel 

tingkat inflasi tidak memiliki hubungan dengan harga saham, (2) variabel tingkat 

suku bunga deposito tidak memiliki hubungan dengan harga saham, (3) variabel 

jumlah uang beredar memiliki hubungan positif sedang dengan harga saham, (4) 

variabel nilai tukar US dolar terhadap rupiah tidak memiliki hubungan dengan 

harga saham, (5) variabel volume penjualan memiliki hubungan positif kuat 

dengan harga saham, (6) variabel harga saham masa lalu memiliki hubungan 

positif kuat dengan harga saham.   

Hariyanto dan Toto Sugiyarto (2002) meneliti hubungan rasio profitabilitas 

dengan harga saham pada industri minuman di Bursa Efek Jakarta. Rasio 

profitabilitas yang digunakan ada tiga jenis yakni, Return On Asset (ROA), Return 

on Equity (ROE), dan Gross Profit Margin (GPM). Pemilihan sampel digunakan 

dengan teknik purposive sampling sehingga dihasilkan tujuh perusahaan sampel. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : (1) variabel Return On Asset (ROA) 
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memiliki hubungan positif sedang dengan harga saham. (2) variabel Return On 

Equity (ROE) memiliki hubungan positif kuat dengan harga saham. (3) variabel 

Gross Profit Margin memiliki hubungan positif sedang dengan harga saham.  

Srimurni Katalina (2003) meneliti  hubungan Price Book Value dan Price 

Earning Ratio dengan harga saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok PT. HM 

Sampoerna Tbk Di BEJ)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1).variabel 

PBV memikiki hubungan positif dengan harga saham serta tingkat keeratan 

hubungan adalah rendah. (2) variabel PER memiliki hubungan positif dengan 

harga saham serta tingkat keeratan hubungan adalah sedang. (3)  Di dalam 

hubungan antara variabel PBV dengan harga saham, terdapat variabel control 

yakni PER. Maksudnya adalah variabel PER mempunyai efek di dalam hubungan 

antara PBV dengan harga saham  

Yana Andriani (2006) dengan skripsi yang berjudul “ Analisa Hubungan 

Rasio Keuangan dengan Harga Saham di Pasar Sekunder, Studi Pada Perusahaan 

Real Estate. Rasio keuangan yang digunakan adalah Earning Per Share, Return 

On Equity dan Debt to Equity Ratio  . Hasil ini menunjukkan bahwa (1) variabel 

Earning per Share memiliki hubungan yang positif serta tingkat keeratan yang 

sangat kuat. (2) variabel Return On Equity memiliki hubungan yang positif serta 

tingkat keeratan yang sangat kuat. (3) variabel Debt to Equity Ratio memiliki 

hubungan yang positif serta tingkat keeratan yang kuat.   

Shinta Ratna Dewanti (2008) meneliti tentang hubungan antara Economic  

Value Added dan Market Value Added dengan perubahan harga saham perusahaan 

manufaktur. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, 

kemudian diambil 30 perusahaan sampel. Alat analisis yang digunakan adalah 
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korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian ini  menyatakan bahwa : (1) variabel 

Economi Value Added memiliki hubungan positif kuat dengan harga saham, (2) 

variabel Market Value Added memiliki hubungan positif kuat dengan harga 

saham.   

Pretty Himnatunissa (2008) meneliti tentang hubungan antara Price Earning 

Ratio (PER), Tingkat Suku Bunga SBI, dan Umur Perusahaan dengan Initial 

Return pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dari hasil 

tersebut didapatkan 10 perusahaan sampel. Alat analisis yang digunakan dalah uji 

Korelasi Person Product Moment. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (1) 

varibel PER memiliki hubungan yang signifikan positiv kuat, (2) variabel umur 

perusahaan memilki hubungan signifikan negatif sedang, (3) variabel tingkat suku 

bunga memiliki hubungan positiv sedang.   

Pada penelitian kali ini, yang membedakan dari penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Pilihan kombinasi variabel kinerja keuangan, yakni EPS, PER, ROE, 

MVA  

2.   Penambahan variabel umur perusahaan  

3. Objek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi objek adalah 

perusahaan perbankkan.  

4. Periode penelitian, pada penelitian ini periodenya adalah tahun 2005-

2007   
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2.2  Teori 

2.2.1  Investasi 

2.2.1.1 Pengertian Investasi 

Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk 

pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi 

(bunga, royalti, dividen, uang sewa) untuk apresiasi nilai investasi atau nilai 

manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi  seperti manfaat yang diperoleh 

melalui hubungan perdagangan (SAK, 2002:13). Sedangkan menurut Jones 

(2000:3) investasi didefinisikan sebagai komitmen pendanaan atas suatu aset atau 

lebih untuk dipegang selama beberapa waktu yang akan datang hal serupa juga 

dikemukakan oleh Tandelilin (2001:3) yang menyatakan bahwa investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat 

ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. 

Sunariyah (2006:5) mendefinisikan investasi adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jogiyanto (2007:5) 

berpendapat bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan di dalam produksi yang efesien selama periode waktu tertentu, 

sehingga penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke produksi yang 

efisien akan meningkatkan utilitas total. 

Dalam melakukan investasi investor mempunyai beberapa tujuan antara 

lain  (Kamaruddin Ahmad, 2004:3) : 

1.  ”Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 
datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara 
meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya 
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bagaimana berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada 
sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 

2.  Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih 
perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar 
kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti  
oleh investasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak 
melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di 
masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada 
masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha 
tertentu.” 

2.2.1.2  Jenis-Jenis Investasi  

Jogiyanto (2007:9) membagi investasi pada aktiva keuangan menjadi 

investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan 

membeli langsung aktiva keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang, pasar 

modal, atau pasar turunan (derivative market). Investasi secara langsung dibagi 

dua yakni : investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, seperti tabungan 

dan deposito dan investasi yang dapat diperjualbelikan. Media investasi langsung 

dalam pasar uang dapat berupa T-bill dan deposito yang dapat dinegosiasikan.  

Investasi langsung dalam pasar modal berupa sekuritas berpendapatan tetap (mis: 

T-bond, Obligasi Korporasi, Obligasi konvesi) dan saham (baik saham biasa atau 

saham preferen). Investasi langsung di pasar turunan dapat berupa opsi, futures 

2.2.1.3 Proses Investasi 

Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan 

investasi, yaitu sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan 

investasi diperlukan.  

Menurut Fabozzi (1999:13) proses investasi adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sasaran investasi. 
Sasaran investasi berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat 
keputusan tersebut 

2. Membuat kebijakan investasi 
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Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset 
allocation decision) Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana 
yang dimiliki pada berbagai kelas-kelas aset yang tersedia. (saham, 
obligasi, real estate, maupun sekuritas luar negeri) 

3. Memilih strategi portofolio 
Ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih yaitu strategi aktif dan strategi 
pasif. Strategi aktif meliputi kegiatan pengunaan informasi yang tersedia 
dan tekhnik-tekhnik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi 
prtofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas 
inestasi pada portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif 
meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja 
indeks pasar.  

4. Memilih aktiva. 
Tahap ini memerlukan pengevaluasiaan setiap sekuritas yang ingin 
dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari 
kombinasi portofolio yang efisien yaitu portofolio yang menawarkan 
return yang diharapkan tertentu dengan resiko terendah. 

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja. 
Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kierja 
portfolio dan membandingkan hasilnya. Pengkuran kinerja portofolio 
lainnya dengan cara benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya 
dilakukan terhadap indeks portfolio pasar, untuk mengetahui seberapa 
baik kinerja portofolio yang telah ditentukan pembandingnya.   

2.2.1.4  Faktor Yang Mendorong Masyarakat Untuk Berinvestasi  

Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi 

diantaranya adalah untuk memperoleh penghasilan selama jangka waktu tertentu, 

untuk menambah nilai modal yang ditempatkan, menjaga terhadap inflasi dan 

lain-lain. Hal ini menjadi ketertarikan sendiri karena adanya likuiditas dan pilihan 

investasi. Likuiditas artinya investasi dimotifasi oleh kesanggupan untuk mudah 

mengembalikan bentuk investasi tersebut menjadi uang. Pilihan investasi artinya 

adanya berbagai pilihan investasi yang menawarkan berbagai keuntungan dan 

tingkat resiko masing-masing (Sitompul, 1996:16)     
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2.2.2  Pasar Modal. 

2.2.2.1 Pengertian Pasar Modal. 

Pasar Modal menurut definisi Kamus Besar Pasar Uang dan Modal dalam 

Dyah (2006: 21) adalah pasar konkrit atau abstrak yang mempertemukan pihak 

yang menawarkan dan memelurkan dana jangka panjang, yaitu jangka lebih dari 

satu tahun. Abstrak yang dimaksud dalam pengertian pasar modal adalah transaksi 

yang dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC). Umumnya yang 

termasuk pihak penawar disini adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-

bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah 

atau daerah.  Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995 pasal 1 

angka 3 dalam Dyah (2006: 21) pengertian pasar modal adalah suatu kegiatan 

berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut 

menitikberatkan pada kegiatan  para pelaku dari suatu pasar modal.   

Menurut Sunariyah (2006:5)  

”Pasar modal di definisikan sebagai suatu tempat pertemuan antara 
penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar 
yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana 
(surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh 
emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana 
menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan 
otoritas di pasar modal sebagai emiten.”   

Pengertian pasar modal menurut Dahlan (2001: 249)  

“Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. 
Dimana dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir  dimana efek-efek 
diperdagangkan yang disebut Bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah 
suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemuakn penjual dan pembeli efek 
yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan wali-walinya.”  
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan sistem keuangan yang terorganisasi, yang mempertemukan pihak 

penawar  dan pembeli instrumen keuangan jangka penjang, baik dalam bentuk 

hutang maupun modal sendiri.  

2.2.2.2 Jenis Pasar Modal  

Sunariyah (2006: 12) membagi pasar modal menjadi empat macam yakni : 

1. “ Pasar Perdana 
Pasar perdana adalah penawaran efek yang pertama kali dilakukan oleh para 
penjamin emisi dengan bantuan para agen penjualan yang menjadi anggota 
bursa dan ditunjuk oleh penjamin pelaksana emisi. Pasar perdana merupakan 
pasar modal ynag memperdagangkan saham-saham atau sekuritas yang dijual 
untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatat di 
bursa. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan 
perusahaan yang akan go public (emiten) berdasarkan analisis  fundamental 
perusahaan yang bersangkutan.  
2. Pasar sekunder  
Pasar sekunder adalah pasar dimana saham dan obligasi diperdagangkan 
setelah saham dan obligasi tersebut terdapat di bursa efek. Harga saham di 
pasar ini ditentukan oleh permintaan antara penjual dan Pembeli. Besarnya 
permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama faktor 
internal perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan beserta 
Kinerja yang telah dicapai. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya 
dapat dikendalikan oleh manajemen. Misalnya besarnya dividen yang 
dibagikan, kinerja manajemen perusahaan, dan prospek di waktu yang akan 
datang. Kedua, faktor eksternal perusahaan yaitu hal-hal diluar kemampuan 
perusahaan atau di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. 
Sebagai contoh munculnya gejolak politik pada suatu negara, perubahan 
kebijakan moneter, dan laju inflasi yang tinggi.  
3. Pasar Ketiga 
Merupakan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. Di 
Indonesia pasar ketiga ini disebut bursa pararel yang merupakan suatu sistem 
perdagangan efek yng terorganisasi di luar bursa efek resmi. Dalam bentuk 
pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan 
uang dan efek yang diawasi dan dibina oleh badan pengawas pasar modal. 
Dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang 
dinamakan floor trading (lantai bursa). Operasi yang ada pada pasar ketiga 
berupa pemusatan informasi yang disebut trading information. Dalam sistem 
perdagangan ini pialang dapat bertindak sebagai pedagang efek maupun 
perantara pedagang . 
4. Pasar keempat 
Merupakan perdagangan efek antara investor atau dengan kata lain pengalihan 
saham dari suatu pemegang saham yang lain tanpa melalui perantara 
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perdagangan efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya 
dilakukan dalam jumlah besar (block sale)”.  

Bila ditinjau dari proses transaksi, menurut Sunariyah (2006:15), pasar 

modal dapat dibagi menjadi yaitu : 

1. “Pasar Spot 
Adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas jasa atau 
keuangan yang diserahi-terimakan secara spontan. Kalau seseorang membeli 
suatu jasa, maka pada saat itu juga akan menerima  jasa yang dibeli tersebut.  
2. Pasar Futures/Forward 
Adalah pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa keuangan akan diselesaikan 
pada kemudian hari atau beberapa waktu sesuai dengan ketentuan. Proses 
transaksi tersebut, memuat kesepakatan waktu terjadinya transaksi dan pada 
saat  penyerahan harus dilakukan. Dengan demikian perpindahan kekayaan 
pada transaksi semacam ini memerlukan jangka waktu tertentu, yaitu harga 
transaksi ditentukan hari ini sedangkan penyerahan barang dialakukan pada 
masa yang akan datang.  
3. Pasar Opsi 
Merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan 
pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut adalah persetujuan atau 
kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu 
tertentu. Kontrak ini terjadi antara entitas yang melakukan kontrak terhadap 
opsi yang diperjual-belikan. Hak opsi harus ditugaskan dalam kontrak, bahwa 
kesempatan hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu.”   

2.2.2.3 Peranan dan Manfaat  Pasar Modal. 

Peranan Pasar modal pada suatu negara dapat dilihat pada 5 (lima) aspek menurut 

Sunariyah (2006: 7), yaitu 

1. “Sebagai fasilitas melakukan interaksi dengan pembeli dengan penjual 
untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. 
Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam 
melakukan tranksaksi sehingga kedua-belah pihak dapat melakukan 
transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara 
langsung). 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk 
memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan 
mendorong perusahaan emiten untuk memenuhi keinginan para pemegang 
saham, kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif 
normal. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 
saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan 
beroperasinya pasar modal para investor dapat melikuidasi suatu berharga 
yang dimiliki tersebut setiap saat.  
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4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengembangan suatu perekonomian. Masyarakat 
berpenghasilan kecil mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan 
alternatif cara penggunaan uang mereka. Selain menabung, uang dapat 
diamanfaatkan melalui pasar modal dan beralih investasi yaitu dengan 
membeli sebagian kecil saham perusahaan publik.  

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga bagi 
para investor. Bagi para pemodal keputusan investasi harus didasarkan 
pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal 
dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi pemodal secara 
lengkap, yang apabila hak tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan 
biaya sangat mahal.” 

Sedangkan manfaat pasar modal menurut Tjiptono dan Hendy (2001:2) 

keberadaan pasar modal memberikan manfaat antara lain:  

1. “Menyediakan sumber pembiyaan jangka panjang bagi dunia usaha 
sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 
upaya diversifikasi. 

3. Menyediakan lending  indicator bagi trend ekonomi negara. 
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah  
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan 

iklim usaha yang sehat . 
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 
7. Memberikan kesempatan kepemilikan perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 
8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan 
divesersifikasi investasi.  

9. Membina iklim keterbukaan dunia usaha, memberikan akses control 
sosial. 

10. Pengelolaan perusahan bagi dunia usaha, memberikan akses control sosial  
11. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong 

pemanfaatan manejemen professional. 
12. Sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten.” 

2.2.2.4 Intrumen Pasar Modal  

Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal disebut dengan 

efek. Efek adalah jenis surat berharga yang diperjualbelikan melalui pasar modal. 

Adapun pengertian dari beberapa instrument pasar modal (Suwarno,2003:4-14) 
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1. "Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk   
perseroan terbatas (PT). Dimana investor mempunyai hak klaim terhadap 
aktiva dan utang utang perusahaan  

2.   Obligasi adalah surat berharga/sertifikat yang berisi kontrak antara 
pemberi dana (emiten). Obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan 
bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang 
menerbitkan obligasi. Obligasi merupakan surat berharga yang 
memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bunga/kupon yang dibayarkan 
dengan jumlah tetap.  

3.   Reksa Dana (Mutual Funds) diartikan sebagai wadah yang dipergunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya 
diinvestasika dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. 

4.  Derivatif dari efek adalah turunan dari efek lain yang disebut 
"underlying". Ada beberapa macam instrument derivative di Indonesia, 
seperti bukti right, waran dan kontrak berjangka. Rigth menurut UU Pasar 
Modal didefiniskan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu padaharga 
yang telah ditetepkan selama periode tertentu. Investor memiliki hak 
istimewa untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga dan dalam 
periode tertentu. Warant, biasanya melekat pada saham ataupun obligasi. 
Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasar. Investor 
memiliki hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang 
sudah ditentukan."   

Menurut Dahlan (2001: 267) instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah 

semua surat-surat berharga (efek) yang umumnya diperjualbelikan melalui pasar 

modal. Beberapa instrumen tersebut adalah : 

1. “Saham atau stocks adalah surat tanda bukti atau kepemilikan bagian 
modal pada suatu perusahaan. 

2. Obligasi atau bonds adalah surat bukti hutang dari emiten yang dijamin 
oleh penanggung bank yang mengandung janji pembayaran bunga atau 
janji lainnya serta pelunasan  pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal 
jatuh tempo. 

3. Opsi atau option merupakan efek yang bukan diterbitkan oleh emiten. Call 
option memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada 
harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan put option 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham tertentu 
dengan harga dan hari yang telah ditentukan. 

4. Warrant adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh 
perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 
saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. Right adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk 
membeli tambahan penerbitan saham baru”   
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2.2.2.5 Resiko Investasi di Pasar Modal   

Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan 

dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (price volatility). Menurut Dahlan 

(2001: 276) resiko-resiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain 

sebagai berikut : 

1. “Resiko daya beli (purchasing power risk) 
Sifat investor dalam menangani faktor resiko di pasar modal ini terdiri dari 
dua yakni investor yang tidak menyukai resiko (risk averter) dan investor 
yang justru menyukai resiko (risk averse). Resiko daya beli ini berkaitan 
dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil 
pendapatan akan lebih kecil. 

2. Resiko bisnis (business risk) 
Resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh 
labayang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan 
(emiten) membayar bunga atau dividen. 

3. Resiko tingkat bunga (interest rate risk) 
Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat-surat berharga 
yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya kenaikan 
tingka bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar 
modal. Resiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan 
harga-harga di pasar modal. 

4. Resiko pasar (market risk) 
Apabila pasar bergairah (bullish) umumnya hampir semua harga saham di 
Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu (bearish, 
saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi 
pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas 
adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba 
perusahaan. 

5. Resiko likuiditas. 
Resiko ini berkaitan dengan kemapuan surat berharga untuk dapat segera 
diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian berarti.”   

2.2.3 Efesiensi Pasar Modal  

2.2.3.1 Pengertian Efesiensi Pasar Modal  

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan baru merupakan hal  yang penting. Menurut Suad (2001:35) 

secara formal pasar modal yang efesien didefinisikan sebagai pasar yang harga 

sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Jika 
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pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru 

yang sepenuhnya mencermikan informasi yang tersedia,  maka semakin efesien 

pasar tersebut   

Menurut Jogiyanto (2006:266) efesien pasar yaitu bagaimana informasi 

secara cepat dan murah dapat diterima oleh investor dan semua informasi tersebut 

relevan merefleksikan harga sekuritas. 

2.2.3.2 Bentuk-bentuk Efesiensi Pasar Modal   

Menurut Jogiyanto (2007:370), bentuk efesiensi pasar dapat ditinjau dari  

a. “ketersediaan informasi  
Pasar efesien yang ditinjau dari sudut informasi atau dari ketersediaan 
informasi disebut dengan efesiensi pasar secara informasi (informationally 
efficient market). Menurut Fama (1970) dalam Jogiyanto (2007: 371-376), 
efesiensi pasar secara informasi terdiri atas 3 bentuk,  yaitu: 
1. Efesiensi pasar bentuk lemah (weak form) 
Pasar dikatakan efesien dalam bentuk lemah jiak harga-harga   dari 
sekuritas mencerminakn secara penuh informasi masa lalu. 
2. Efesiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form) 
Pasar dikatakan efesien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara 
penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk 
informasi yang berada di laporan2 keuangan prusahaan emiten. 
3. Efesiensi pasar bentuk kuat  (strong form) 
Pasar dikatakan efesien kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 
semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat  

b. Kecanggihan pasar dalam pengambilan keputusan 
Efesiensi pasar secara keputusan mempertimbanagn dua buah faktor 
ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Informasiyang 
tersedia saja tidak dapat menjadikan pasar efesien maka pendidikan 
merupaknhal yang mutlak.”  

2.2.3.3 Pengujian Efesiensi Pasar. 

Fama (1970) dalam Jogiyanto 2007:397 membagi pengujian menjadi 3 

kategori yang dihubungkan dengan bentuk efesien pasar yakni 

a. lemah, yakni seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return 

saham 

b. setengah, seberapa cepat harga sekuritas merfleksikan informasi yang di publis 
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c.kuat, menjawab apakah invedtor punyai informasi privat yang tidak 

terefleksikan oleh harga sekuritas.   

2.2.3.4 Karakter Pasar Efisien 

Menurut Sunariyah (2006:110) karakteristik pasar modal efesien secara 

umum dibagi menjadi suatu tingkatan sebagai berikut: 

1. “Harga saham akan merefleksikan secarasepat dan akurat terhadap bentuk 
informasi baru. 
2. Harga bersifat random, jadi harga tidak mengikuti beberapa 
kecenderungan harga. 
3.  Saham-saham menguntungkan (profitable) tidak mudah diprediksi karena 
harga pasar di pasar siap merefleksikan informasi yang akan datang. Jadi 
para analis dan investor mempunyai kesiapan informasi penting dalam 
mentukan harga saham, disaping itu mereka tidak menggunakan informasi 
publikasi intern atau profit dari pasar modal. “  

2.2.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Suatu Pasar Modal  

Reilly (1989:75-76) dalam Yuliati dkk (1996) mengatakan bahwa kualitas 

suatu pasar modal dapat dilihat dari 4 indikator yakni : 

1. Ketersediaan Informasi (Avaibility Of Information) 

2. Likuiditas (Liquidity) 

3. Efesiensi Internal (Internal Efficiency) 

4. Efesiensi Eksternal (External Efesiensi) 

Seorang calon investor sangat membutuhkan adanya informasi yang akurat, 

relevan dan tepat waktu. Informasi tersebut dapat berupa informasi mengenai pola 

fluktuasi harga sekuritas di masa lalu atau fluktuasi volume perdagangan. 

Informasi yang ada akan mempengaruhi proses pembentukan harga beli dan harga 

jual suatu sekuritas. Semakin lengkap informasi mengenai sekuritas yang terdaftar 

di dalam bursa dan semakin mudah akses terhadap informasi tersebut maka pasar 

modal yang bersangkutan semakin baik. Likuiditas menunjukkan kemampuan 
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untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu, secara cepat pada harga yang tidak 

terlampau berbeda dengan harga sebelumya, dengan asumsi tidak ada informasi 

baru yang timbul. Pasar modal akan memiliki efesiensi internal apabila biaya 

internal apabila biaya transaksi semakin  rendah. Efesiensi eksternal akan semakin 

tinggi bila penyesuaian harga sekuritas terhadap informai baru semakin cepat. 

Informasi tersebut antara lain dapat menyangkut penawaran dan permintaan 

sekuritas, perubahan-perubahan factor-faktor fundamental perusahaan dan 

keadaan perekonomian secara makro. 

2.2.4  Saham. 

2.2.4.1 Definisi Saham  

Terdapat berbagai sumber yang menyatakan definisi dari saham, diantaranya 

menurut Tjiptono dan Hendy (2001:5):  

“Saham dapat didefinisikan sebagai suatu 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 pernyertaan yang 
ditanamkan di perusahaan tersebut.”   

Menurut Dahlan (2001: 268), “Saham dapat didefinisikan sebagai surat 

bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas.” 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

(berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) 

tersebut, sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham. Suad (2001:285), 

menyebutkan bahwa saham menujukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang berbentuk perseoan terbatas.  
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Dari pernyataan di atas dapat didefenisikan bahwa saham merupakan 

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan serta sebagai bukti kepemilikan atas 

perusahaan tersebut. 

2.2.4.2 Jenis Saham 

Di bursa efek terdapat berbagai jenis saham dari yang paling konserfatif 

sampai yang sangat spekulatif. Jenis saham yang dicari investor tergantung dari 

tujuan investasinya. Beberapa jenis saham yang dikenal di Indonesia menurut 

Tjiptono dan Hendy (2001: 6), bila ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih 

atau klaim, maka saham terbagi atas : 

a) “Saham Biasa (Comman Stock) 
Adalah merupakan saham yang menempatkan pemilikan paling yunior 
terhadap pembagian deviden, dan atas harta kekayaan perusahaan apabila, 
perusahaan tersebut dilikuidasi. 
b) Saham preferen (Preffred Stock) 
Adalah merupakan saham yang memiliki 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. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua 
hal, yaitu: mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh 
tempo yang tertulis diatas lembaran saham tersebut: dan membayar deviden. 
Sedangkan persaman saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 hal yakni 
ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya; devidennya tetap selama masa 
berlaku dari saham; memiliki hak tebus dan dapat ditukarkan dengan saham 
biasa.”   

Menurut Sitompul (1996:4) saham menurut tingkatannya dalam 

perdagangan saham tersebut dibedakan atas : 

1 “Saham Utilitas 
Saham ini meruapakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 
menyelengarakan kegiatan usaha di bidang sarana dan prasaran umum. 
2. Saham Blue Chip 
Saham yang dikategorikan dalam jenis ini adalah saham yang menjadi favorit 
di pasar modal dan biasanya didominasi perusahaan besar yang sudah sangat 
mapan. 
3. Saham Estabilish Growth 
Yaitu saham dari perusahaan yang sedang berkembang pesat, saham 
perusahaan seperti ini menjanjikan keuntungan yang besar di masa depan, 
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perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang baik namun kekuatan 
finansialnya kurang, sehingga memerlukan investasi yang relatif besar untuk 
mendukung pertumbuhan bisnisnya. 
4. Saham Emerging Growth 
Saham dari perusahaan yang baru mulai berkembang dan baru memasuki 
pasar untuk produk atau jasa yang dihasilkan. Resiko pemodal di perusahaan 
ini lebih besar, karena dapat saja dalam prakteknya perusahaan seperti ini 
tidak mampu mengembangkan diri. 
5. Saham Penny 
Perusahaannya juga biasa disebut dengan perusahaan Penny yaitu perusahaan 
yang baru memulai usahanya dan tentunya memerlukan dana yang lebih besar 
untuk menjalankan bisnisnya. Pemodal yang memiliki saham perusahan ini 
harus siap menerima resiko kehilangan seluruh investasinya.”  

2.2.4.3 Harga Saham  

Perubahan harga saham merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan di pasar modal. Sebab harga saham mencerminkan penilaian 

investor tentang prospek laba perusahaan di masa mendatang serta kualitas dari 

manajemen perusahaan tersebut. Jadi apabila calon investor meragukan kualitas 

dari suatu manajemen, keraguan ini dapat tercermin pada harga saham yang 

mengalami penurunan.  

Menurut Jogiyanto (2007:383) menyatakan bahwa harga dari sekuritas 

berubah karena adanya perubahan kepercayaan oleh investor akibat adanya 

perubahan informasi yang baru dan pengharapan atau ekspetasi yang berbeda-

beda. Harga tersebut dikatkan fully reclact. 

2.2.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham. 

Untuk memperkirakan kapan harga saham akan naik atau turun bukanlah hal 

mudah. Menurut Ali Arifin (2002:16) factor-faktornya adalah : 

1.   "Kondisi fundamental saham   
Faktor fundamental adalah factor yang berkaitan langsung dengan kinerja 
emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka makin besar 
pengaruhnya terhadap kenaikan harga sahamdan begitu juga sebaliknay 
selain itu keadaan emiten akan menjadi tolak ukur seberapa besar resiko 
akan ditanggung oleh investor  
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2. Hukum Permintaan dan Penawaran 
Faktor hukum permintaan dan penawaran berada di urutan kedua setelah 
factor fundamental karena begitu investor tahu kondisi fundamental 
perusahaan tentunya mereka akan melakukan transaksi baik jual maupun 
beli. Transaksi-transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga 
saham     

3. Tingkat Suku Bunga 
Suku bunga disini  adalah suku bunga yang diberlakukan Bank Indonesia 
selaku bank sentral dengan mengeluarkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia). 
Dengan adanya perubahan suku bunga maka tingkat pengembalian hasil 
dari berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Pemerintah 
melalui Bank Indonesia akan menaikkan tingkat suku bunga guna 
mengkrontrol peredaran uang di masyarakat atau dalam arti luas 
mengkontrol perekonomian nasional. Ini disebut dengan kebijakan 
moneter. Peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat akan 
mengakibatkan masyarakat cenderung membelanjakan uangnya, yang 
pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan harga barang-barang dan 
menjadi salah satu pemicu inflasi. Jika hal ini terjadi, maka kondisi 
perekonomian negara menjadi tidak baik. Dengan menaikkan bunga SBI 
berati bank-bank dan lembaga keuangan lainnya akan terdorong untuk 
membeli SBI. Adanya bunga yang tinggi dalam SBI membuat bank dan 
lembaga keuangan yang menikmati ini otomatis akan memberikan tingkat 
bunga yang lebih tinggi untuk produk-produknya. Tujuannya agar mampu 
menarik sebanyak mungkin dana masyarakat yang akan dipergunakan 
untuk membeli SBI lagi. Bunga yang tinggi ini tentunya akan berdampak 
pada alokasi dana investor. Investasi pada produk bank seperti tabungan 
atau deposito jelas lebih kecil resikonya dibanding investasi dalam bentuk 
saham.Karena investor akan menjual saham-sahamnya dan dananya 
kemudian ditempatkan di bank. Penjualan saham secara serentak ini akan 
berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.   

4. Dana Asing di bursa 
Dana asing di bursa perlu diketahui karena memiliki dampak yang sangat 
besar. Jika sebuah bursa dikuasi oleh investor asing, maka ada 
kecenderungan transaksi saham sedikit banyak bergantung pada investor 
asing tersebut. Investor lokal pun  akan banyak yang menjadi pengikut 
investor asing. Jika ada aksi, baik jual maupun beli, yang dilakukan 
investor asing, maka investor lokal pun  akan melakukan hal yang sama. 
Alasan yang mendasarinya adalah bahwa investor asing lebih 
berpengalaman dalam trik dan strategi dalam bursa, sebab umur bursa di 
Indonesia masih sangat muda. Perlunya mengamati jumlah dana investasi 
asing dikarenakan semakin besar dana yang ditanam investor asing, hal 
tersebut menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif. 
Sebaliknya jika investasi berkurang ada perkiraan bahwa investor asing 
sedang ragu atas kondisi Indonesia. Jadi, besar kecilnya investasi dana 
asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan harga 
saham.    
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5. News and Rumor  
Yang dimaksud news and rumor di sini adalah semua berita yang beredar 
di tengah masyarakat yang menyangkut berbagai hal, baik itu masalah 
ekonomi, social, politik, maupun keamanan. Dengan adanya berita 
tersebut, para investor bisa memprediksi seberapa kondusif keadaan 
negara Indonesia sehingga kegiatan investasi bisa dilaksanakan. Ini akan 
berpengaruh kepada pergerakan harga saham di bursa.  

6. Indeks Harga Saham Gabungan 
Indeks IHSG lebih mencerminkan kondisi keseluruhan transaksi bursa 
saham yang terjadi jika dibandingkan menjadi ukuran kenaikan maupun 
penurunan harga saham karena bursa merupakan salah satu indikator 
perekonomian negara, maka diperlukan sebuah standart perhitungan 
tentang transaksi yang terjadi di bursa, sepanjang periode tertentu.  

2.2.4.5 Teknik Analisis Harga Saham.  

Para manajer selalu mencoba memaksimalkan nilai saham perusahaan 

mereka. Saham biasa akan memberikan aliran arus kas yang diharapkan di masa 

depan dan nilai saham dicari dengan cara yang sama seperti penilaian aktiva 

keuangan lainnya. Arus kas yang diharapkan terdiri dari dua unsur: (1) dividen 

yang diharapkan setiap tahunnya dan (2) harga yang diharapkan diterima investor 

ketika menjual saham. Harga saham akhir diharapkan meliputi pengembalian 

investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan. Analisis investasi 

saham merupakan hal mendasar yang harus diketahui investor untuk menentukan 

berapa perkiraan harga saham yang wajar, mengingat tanpa analisis yang baik dan 

rasional para investor akan mengalami kerugian. Keputusan membeli saham 

terjadi bila nilai perkiraan suatu saham di atas harga saham, sedangkan keputusan 

menjual saham terjadi bila nilai perkiraan suatu harga saham di bawah harga 

pasar.  

Dalam proses penilaian saham perlu dibedakan antara nilai dan harga. 

Mengetahui nilai pasar dan nilai instrintik dapat digunakan untuk mengetahui 

saham-saham mana yang murah tepat nilainya atau yang mahal. Nilai yang 
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dimaksud adalah nilai instrintik yang merupakan nilai nyata suatu saham yang 

ditentukan oleh berbagai faktor fundamental perusahaan. Sedangkan harga 

diartikan bagai harga pasar (market value), yang merupakan harga yang berlaku 

pada saat itu. Sunariyah (2006:168) mengemukakan pendekatan yang digunakan 

untuk menilai harga saham yaitu: 

1. “Analisis Fundamental 
Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa saham memiliki 
nilai intrinsik yang diestimasikan oleh para analis atau para investor. 
Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi yang dikombinansikan untuk 
menghasilkan suatu return yang diharapkan dan resiko yang melekat 
pada saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrisik kemudian dibandingkan 
harga pasar sekarang (current market price) sehingga dapat diketahui 
apakah saham tersebut overvalue atau undervalue. 

2. Analisis Teknikal 
Analis teknikal merupakan suatu analisis yang menggunakan data atau 
catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan 
dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan. 
Pendekatan analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan, 
seperti harga saham, volume penjualan, indeks harga saham gabungan 
dan individu, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknis. “    

Beberapa kesimpulan menyangkut pendekatan analisis teknikal adalah 

sebagai berikut : 

a.  Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan. 

b.  Faktor analisis teknikal adalah kecepatan waktu, penekanannya hanya 

pada perubahan harga. 

c.  Analisis teknikal berfokus pada faktor-faktor internal melalui analisis 

pergerakan di dalam pasar dan atau suatu saham. 

d.  Pada analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi pada jangka 

pendek, karena teknik-teknik analisis teknikal dirancang untuk 

mendeteksi pergerakan saham dalam jangka waktu relatif pendek. 
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Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan teknikal adalah ketepatan wak 

tu dalam memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham. Para analis 

teknikal lebih mengutamakan perhatian pada perubahan harga daripada tingkat 

harga, oleh sebab itu analisis lebih ditekankan untuk meramal trend perubahan 

harga tersebut.  

Menurut Suad (2001:290), sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham mudah dikenali. Masalahnya adalah bagaimana menerapkan faktor-

faktor tersebut kedalam suatu sistem penilaian yang bisa dipergunakan untuk 

memilih saham mana yang seharusnya dimasukkan ke dalam portofolio. Hal 

inilah yang menjadi tujuan model penilaian saham (valuation models 

2.2.4.6  Penilaian Harga Saham. 

Sunariyah (2006:170) menyatakan bahwa ada dua pendekatan fundamental 

yang umumnya dipakai dalam melakukan penialian saham, yaitu : 

1. “Penilaian Saham Berdasarkan Pada Pendekatan Laba (Price Earning 
Ratio Approach)  
Pendekatan ini paling banyak digunakan oleh para investor dan analis 
sekuritas. Pendekatan ini didasarkan hasil yang diharapkan paad 
perkiraan laba per lembar saham di masa yang akan datang sehingga 
dapat diketahui berapa lama investasi saham akan kembali. Rumus untuk 
mencari hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

Hasil yang diharapkan =DIV1+(P1-P0)

      

P0  

Di mana:    
DIV1= Deviden yang diharapkan per lembar saham     
P1= Harga yang diharapkan pada akhir tahun   
P0= Harga saham sekarang   

2. Penilaian Saham Dengan Pendekatan Nilai Sekarang (Present Value 
Approach)  
Dalam pendekatan ini, nilai suatu saham diestimasiakan dengan 
mengkapitalisasikan pendapatan, oleh sebab itu disebut capitalization 
income method.  Nilai sekarang suatu saham akan sama dengan dengan 
nilai sekarang dari arus kas yang akan datang yang invetor harapkan 
terima dari investasi pada saham tersebut. Dalam metode ini deviden 
digunakan sebagai dasar model analisis, asumsinya adalah bahwa hanya 
deviden yang diterima langsung dari perusahaan sehingga deviden 
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merupakan dasar penilaian terhadap saham biasa. Deviden merupakan 
arus kas yang diharapkan dapat diterima setiap tahun di masa yang akan 
datang, model ini biasa disebut dengan Deviden Discount Model (DDM). 
DDM dibagi menjadi 3 penilaian, yaitu :    

a. Model pertumbuuhan Laba Tetap (The Constan Earnig Growth 
Models)  

P0=
gr

gEo )1(  

Di mana: Po= Harga saham    
   E0= Laba yang dibagikan sebagai deviden  

                   r =required return    
   G =tingkat pertumbuhan  

b.  Model Tanpa Pertumbuhan (The Zero Growth Model) 
Model ini mengasumsikan bahwa laba perusahaan tiap-tiap tahun 
menghasilkan jumlah laba yang sama. Jadi, tidak ada kenaikan laba dan 
tahun demi tahun laba adalah konstan atau bisa dikatakan tingkat 
pertumbuhan laba adalah nol. Dengan tidak adanya kenaikan laba maka 
diasumsiakan bahwa harga saham tidak meningkat.  

Po=
r

Eo 

Di mana : 
E0= Laba yang dibagikan sebagai deviden  
R= Required rate of return  

c. Model Dengan Berbagai Pertumbuhan (Multiple Growth Model) 
Model ini menggunakan dua atau lebih tingakat pertumuhan deviden. 
Model yang paling popular dalam model ini adalah model untuk dua 
periode”  

Jogiyanto (2007:70) menjelaskan ada dua pendekatan untuk menilai 

intrinsik saham, yaitu  

1. “ Pendekatan nilai sekarang (present value appoaching) 
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. 

2.  Pendekatan PER (P/E ratio approach) 
Pendekatan PER (Price Earning Ratio) atau sering disebut juga disebut 
pendekatan multiplier. PER menunjukkan rasio dari harga saham 
terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai 
harga dari saham terhadap kelipatan dari earnings.”       
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2.2.5  Kinerja Keuangan. 

2.2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan.  

Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan . Kinerja telah menjadi 

kerangka berpikir sentral untuk dijadikan pemicu mencapai tujuan organisasi. Jadi 

kinerja merupakan tolak ukur untuk dapat dikatakan bahwa suatu  aktivitas 

berjalan sesuai rencana atau tidak.  

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

740/KMK.00/1989, tanggal 28 Juni 1989 dalam Nova (2008:8), mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kinerja atau perfomance adalah prestasi yang 

dicapai perusahaan pada periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan  

dari perusahaan tersebut. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai 

macam variabel serta indikator. Salah satu sumber utama yang dapat dijadikan 

dasar penilaian kinerja perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan.  

Payamta dan Mahfoed (1999) dalam Siyami (2007: 33) mengemukakan 

laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio-

rasio keuangan. Berdasarkan data-data dalam laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan yang bersangkutan, dapat diketahui rasio-rasio keuangan yang bisa 

dijadikan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Helfert 

(1997:67) mengemukakan bahwa , “Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. Oleh 

karena itu, untuk menilai kinerja perusahaan ini perlu dilibatkan analisis dampak 
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keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan, dan mempertimbangkannya 

dengan menggunakan ukuran komperatif.”  

Kinerja keuangan yang lebih fundamental dalam menjelaskan beberapa 

kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah rasio keuangan. Input atau sumber 

utama dalam melakukan analisis berasal dari neraca dan laporan laba rugi 

perusahaan periode tertentu. Dengan mengunakan data yang tersedia pada kedua 

laporan tersebut, dapat diketahui berbagai resiko keuangan sesuai dengan 

kebutuhan pemakai.  

2.2.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tujuan Pengukuran Kinerja 

Keuangan   

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan harus terdapat 

ketegasan pemikiran mengenasi cara-cara pengujian yang akan dicapai. Untuk 

alasan-alasan khusus bagaimana serta harus dibuat batasan oleh analis mengenai 

titik berat analisis, tujuan, dan dasar perbandingan yang mungkin dipakai.  

Dalam menilai kinerja keuangan yang akan dihubungkan dengan harga 

saham yang dapat digunakan rasio keuangan. Pemakaian biasanya digunakan untk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai prestasi operasional perusahaan. 

Sedangkan prestasi perusahaan dapat dinilai dari besarnya kinerja perusahaan 

selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan bisa diamati dari laporan 

keuangan yang dikeluarkan secara peiodik yaitu neraca dan laporan laba-rugi  

Menurut Munawir (2004:31) tujuan pengukuran kinerja keuangan  adalah 

sebgai berikut: 

1.” Untuk mengetahui likuiditas  
Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewjiban keuangan pada saat ditagih. Kewajiban 



   
40   

keuangan suatu perusahaan pada dasarnya digolongkan menjadi dua, 
yakni  (1) kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar 
perusahaan (kreditur), (2) kewajiban keuangan yang berhubungan 
dengan proses produksi (internal perusahan) 

2.  Untuk mengetahui tingkat solvabilitas.  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban 
keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3.  Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 
periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan 
kesuksesan suatu perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya 
secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat 
diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam 
suatu peiode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan 
tersebut.  

4.  Untuk meningkatkan tingkat stabilitas usaha.  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 
dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemapuan 
perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan 
perusahaan pad aakhirnya membayar kembali hutangnya tersebut tepat 
pada waktunya serta kemampuan perusahaan secara teratur kepaad 
pemegang saham tanap mengalami hambatan atau krisis keuangan.”  

2.2.5.3 Pengertian Laporan Keuangan  

Weston dan Copeland (1995: 15) mengemukakan bahwa, laporan keuangan 

meruapakan kartu angka untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu 

organisasi. Munawir (2002:20) menambahkan bahwa laporan keuangan ialah 

neraca dan perhitungan laba rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat 

dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana.  

Sementara itu Dewantoro (2005:54) mengemukakan bahwa laporan keuangan 

meruapakan suatu gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya 

satu periode akuntansi) dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang 

dicapai perusahaan dalam waktu tertentu. Laporan keuangan disusun dengan 

tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan 
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perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pemgambilam keputusan ekonomi (Dwi Prastowo, 1995: 35) 

2.2.5.4 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Harga Saham.  

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. 

Menurut Ali Arifin (2002:80) untuk memudahkan dalam memahami angka-angka 

guna kegiatan berinvestasi maka perlu dicermati analisis ratio. Analisis rasio ini 

digunakan untuk analisis dalam dunia permaian saham. Farah Margareth 

(2007:62) menjelaskan bahwa ada rasio-rasio seperti Return On Equity merupakan 

indikator yang sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk 

mengukur kemampuan perusahaan yang selanjutanya akan menyebabkan 

kenaikan harga saham. Sedangkan menurut Sunariyah (2006:170) menyebutkan 

bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik informasi yang 

dipublikasikan mauapaun informasi yang tidak dipublikasikan (privat 

information) dalam pasar efesien yang mencakup semua informasi. Lebih lanjut 

Sunariyah menjelaskan harga saham dapat digunakan perusahaan sebagai salah 

satu bentuk promosi tentang kondisi perusahaan.  

Yogo (1998:37) mengemukakan hubungan antara kinerja keuangan 

dengan harga saham sebagai berikut :  

“Harga saham yang bersedia dibayar oleh pemodal mencerminkan arus kas 
bersih yang diharapkan setelah memperhitungkan waktu dan resiko investasi. 
Pembicaraan mengenai nilai dari suatu saham juga menyangkut dengan perkiraan 
prestasi sebuah perusahaan di masa depan. Prestasi perusahaan dapat dinilai dari 
kinerja pada periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan 
keuangan tahunan yang dikeluarkan secara periodik, sehingga kinerja keuangan 
dapat digunakan sebagai input untuk mengukur perubahan saham. Dari 
pernyataan diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja keuangan dari aspek 
keuangan atau financial memiliki hubungan yang kuat harga saham di bursa 
efek.”  
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Dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan tercermin pada kekuatan 

tawar-menawar harga saham. Apabila perusahaan diperkirakan sebagai 

perusahaan yang banyak prospek di masa mendatang maka nilai perusahaannya 

akan semakin tinggi. Prestasi atau prospek perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

keuangan perusahaan selama periode tertentu. Kinerja keuangan dari aspek 

financial  dapat mengukur harga saham di bursa. Berkaitan dengan pasar modal 

jika pasar modal efesien maka para manajer perusahaan akan bekerja untuk 

memperbaiki kinerja perusahaannya. Hal ini berarti perusahaan yang mempunyai 

prospek bagus akan memiliki harga saham yang tinggi. Sebaliknya perusahaan 

dengan prospek kurang baik sahamnya akan dinilai pada harga lebih rendah 

2.2.6 Analisis Rasio Keuangan. 

2.2.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan. 

Kieso, Weygandt, Warfield (2002:247), mengemukakan “ Informasi 

kualitatif dari laporan keuangan dapat dikumpulkan dengan memeriksa hubungan 

antar pos-pos dalam laporan keuangan dan mengidentifikasi kecenderungan dalam 

hubungan ini. Titik awal yang baik dalam mengumpulkan informasi ini adalah 

mengimplikasikan suatu rasio.” Menurut Syarifudin (1993:108), “Analisis rasio 

pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan internal perusahaan 

melainkan juga bagi pihak-pihak luar perusahan. Dalam hal ini adalah calon 

investor atau kreditur yang akan menanamkan dana mereka melalui pasar modal 

dengan cara membeli saham perusahaan yang go public.”   

Bagi manajer keuangan dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan 

memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang akan dihadapi 

oleh perusahaan dibidang keuangan, sehingga dapat membuat keputusan-
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keputusan yang penting bagi perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi investor, atau calon pembeli saham merupakan bahan 

pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham  perusahaan yang 

bersangkutan atau tidak.  

2.2.5.2 Pengelompokan Rasio Keuangan. 

Menurut Moeljadi (2006:68) beberapa teknik yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan, diantaranya: 

1. "Rasio Likuiditas 
Rasio ini merupakan rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar. 
Rasio ini ditekankan pada kemampuan membayar bukan kekuatan 
membayar. Rasio ini dapat dilihat pada Current Ratio, Cash Ratio, 
Quick Ratio 

2. Rasio Solvabilitas 
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam 
memenuhi kewajiban finansialnya apabila perusahaan di likuidasi. Rasio 
yag digunakan adalah: The Debt Ratio, Long Term Debt To Equity Ratio, 
Long Term Debt To Capitalization Ratio, Time Interest Earned, Total 
Debt Covarage, The Overall Covarge Ratio.  

3. Rasio Profitablitas 
Menggambarkan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan-keputusan 
operasional perusahaan, ini dapat dilihat dari : Net Profit Margin, 
Operating Priofit Margin, Gross Profit Margin, Return on Assets, 
Return on Equity, Earning Power, Earning Per Share, Deviden per 
Share, Return on Common Stock Equity. 

4. Rasio Aktivitas 
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 
mengelola aktiva. Rasio ini terdiri dari Total Asset Turn Over, 
Receivable Turnover, Avarage Collevtion Period, Inventory Turn Over, 
Net Working Capital Turnover. 

5. Rasio Nilai Pasar. 
Menghubungkan harga pasar saham perusahaan dengan laba dan nilai 
buku per lembar saham. Terdiri dari Price Earning Ratio dan Market 
Book Ratio”.  

Weston dan Copeland (1995: 237), membuat suatu tinjauan atas hubungan 

analisis keuangan dengan melakukan tiga pengelompokan besar, yaitu: 

1. Ukuran Kinerja (Perfomace Measures) 
Ukuran kinerja dianalisis dalam tiga kelompok:  
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a. Rasio Profatibilitas  
Mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 
dihasilan dari penjualan dan investasi 

b. Rasio Pertumbuhan   
Mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi 
ekonomisnya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau 
pasar produk 

c. Ukuran Penilaian  
Mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar  
yang melebihi pengeluaran kas 

2. Ukuran Efesiensi opreasi  
Ukuran Efesiensi opreasi dibagi dalam tiga kelompok : 

a. Manajemen Aktiva dan Pasiva  
Mengukur efektifitas keputusan-keputusan invesatsi perusahaan dan 
pemanfaatan sumberdayanya 

b. Manajemen biaya  
Mengukur bagaimana masing-masing elemen biaya dikendalikan. 

3. Ukuran kebijakan keuangan.  
Ukuran kebijakan keuangan dibagi dalam dua jenis, yaitu: 

a. Rasio leverage  
Mengukur tingkat sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh 
penggunaan hutang 

b. Rasio likuiditas  
Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 
jatuh tempo.  

2.2.6.3 Keunggulan dan Kelemahan Rasio Keuangan.  

Harahap (2003:298), mengemukakan keungulan rasio keuangan , yaitu 

1. ”Rasio merupakan angka-angka atau ikthiar statistic yang lebih mudah 
dibaca dan siginfikan 

2.  Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengtahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 
4.  Sangat bermanfaat untuk bahan dalam pengambilan keputusan dalam 

model prediksi (z-Score). 
5.  Menstandarisir ukuran perusahaan 
6.  Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodic. 
7.  Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang.”   

Weston dan Copeland (1995: 269), mengemukakan bahwa analisis rasio 

memeliki keterbatasan antara lain : 
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1. “ Rasio tersebut disusun dari data akuntasi dan data tersebut dipengaruhi 
oleh penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil 
manipulasi 

2. Seorang manajer keuangan juga harus berhati-hati dalam menentukan 
apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk dan dalam membentuk 
penilaian menyeleluruh dari perusahaan berdasarkan serangkaian rasio 
keuangan. 

3. Sebaliknya, rasio yang sesuai dengan rasio rata-rata industri tidak 
memberikan kepastian bahwa perusahaan berjalan normal dan memiliki 
manajemen yang baik. Para analisis  harus mengembangkan informasi 
yang diperoleh dan memerlukan ekstra ketelitian.” 

2.2.7 Umur Perusahaaan 

2.2.7.1 Pengertian Umur Perusahaan  

Pengertian umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan 

suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur 

manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu 

dihitung. (www.wikipedia.com). Sedangkan pengertian perusahaan menurut 

www.wikipedi.com adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan 

ada pula yang tidak  

Jadi pengertian umur perusahaan adalah satuan waktu  yang mengukur  

waktu keberadaan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua 

factor produksi. Sedangkan menurut Farah Margaret (2007:196) mendefinisikan 

umur perusahaan adalah lama berdirinya perusahaan dari tahun berdiri hingga 

masa tertentu.  

2.2.7.2 Fungsi Umur Perusahaan  

Menurut Sugeng Wahyudi (2005, dalam www.suaramerdeka.com), umur 

perusahaan mempunyai fungsi antara lain: 

http://www.wikipedia
http://www.wikipedi.com
http://www.suaramerdeka.com
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1. Menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan 

yang dapat mengancam kehidupan perusahaan. 

2. Menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil kesempatan dalam 

lingkungannya untuk mengembangkan usaha. 

3. Menunjukkan kemampuan dalam keunggulan berkompetisi 

4. Menunjukkan eksistensinya dalam lingkungannya. 

5. Meningkatkan kepercayaan investor. 

2.2.8  Manajemen Bank 

2.2.8.1 Pengertian Bank  

Pada awalnya bank diartikan sebagai lembaga yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasanya di dalam lalu lintas pembayaran serta dalam 

peredaran uang (UU No 14 Tahun 1967). Dengan UU No 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankkan yang disempurnakan dengan UU No 10 Tahun 1998, bank diartikan 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang masyarakat (I Wayan Sudirman, 2000:3). 

Menurut Hasibuan 2005:5 bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, 

pengumpul dan dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran serta 

dinamisator pertumbuhan perekonomian. Tugas dari bank umum menurut UU No 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan adalah sebagai berikut, (I Wayan Sudirman, 

2000:5) : 

a)   Menghimpun dana dari masyarakat perorangan lembaga atau badan dalam 
bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang 
dipersamakan dengan itu. 

b)   Memberikan kredit  kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat 
c)   Menerbitkan surat pengakuan hutang terhadap nasabah yang memiliki 

kewajiban membayar dalam transaksi hutang piutang. 
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d)   Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 
kepentingan dan atas nama nasabah, misalnya surat wesel, surat 
pengakuan hutang, surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, 
obligasi, surat dagang dengan jangka waktu satu tahun, instrumen surat 
berharag lain yang berjangka waktu samapi satu tahun. 

e)   Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan 
masyarakat. 

f)   Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada 
pihak lain baik dengan menggunakan surat maupun dengan sarana 
telekomunikasi atau wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.  

g)   Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan atau antar pihak ketiga. 

h)   Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang 
dimiliki masyarakat karena berhubungan dengan bank 

i)   Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
suatu kontrak. 

j)   Melakukan penempatan daan dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk 
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k)   Membeli melalui pelelangan agunan dalan hal debitur tidak memenuhi 
kewajibannya kepada bank dengan catatan agunan telah dicairkan 
secepatnya. 

l)   Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan wali amanat. 
m) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.  
n)   Melakukan kegiatan lazim sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 
o)   Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
p)   Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain. 
q)   Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit dengan syarat menarik kembali penyertaan sebelumnya 
dengan ketentuan Bank Indonesia. 

r)   Bertindak sebagai dana pensiun dan pengurus dana pensiun dengan 
perturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.”  

2.2.8.2 Neraca Bank Umum  

Menurut Lukman Dendawijaya (2003:54) neraca bank adalah suatu daftar 

yang menggambarkan kekayaan, kewajiban, dan modal bank pada suatu periode 

tertentu.    

Menurut Lukman Dendawijaya (2003) pos aktiva dan pasiva terdiri dari : 

Pos aktiva: 
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(1). Kas, (2).Giro di Bank Indonesia, (3).Tagihan pada bank lain yakni: a.Giro, b. 

Call money, c.Deposito berjangka, d. Kredit yang diberikan, (4). Surat berharga 

dan tagihan yang lainnya, (5). Kredit yang diberikan, (6).Penyertaan., (7). 

Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, (8).Aktiva tetap dan inventaris, (9).Rupa-

rupa aktiva. 

Pos pasiva: 

(1).Giro, (2).Call money, (3). Tabungan, (4). Deposito berjangka, (5).Kewajiban 

lainnya, (6). Surat berharga, (7).Pinjaman, (8). Rupa-rupa pasiva, (9).Modal 

a.Modal bank yang berbadan hukum Indonesia, b. Modal kantor cabang asing, 

c.Agio saham, d. Cadangan, (10). Laba rugi. 

2.2.8.3 Laporan Laba-Rugi Bank  

Menurut Lukman Dendawijaya (2003:67) yang dimaksud dengan laporan 

laba rugi bank adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan 

dan biaya operasional dan non operasional bank serta keuntungan bersih bank 

untuk suatu periode tertentu. Pendapatan operasional terdiri atas semua 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-

benar telah diterima. Pendapatan operasional secara terperinci dapat dikemukakan 

sebagai berikut : (1). Hasil bunga, (2). Provisi dan Komisi , (3). Pendapatan valuta 

asing lainnya, (4). Pendapatan lainnya.  

Sedangkan biaya operasional Menurut Lukman Dendawijaya (2003) 

adalah semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank yang diperinci 

sebagai berikut: (1). Biaya bunga, (2).Biaya valuta asing lainnya, (3). Biaya 

tenaga kerja, (4). Penyusutan, (5). Biaya lainnya.  
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2.2.8.4 Rasio Kinerja Bank  

Menurut Farah Margaretha (2007:58) klasifikasi rasio untuk menilai kinerja 

bank adalah:  

1.   Rasio Likuiditas   
Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap 
kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau 
kewajiban yang sudah jatuh tempo, beberapa rasio adalah Cash Ratio, 
Reserve Requirement, Loan to Deposit Ratio, Loan To Asset Ratio, Net 
Call Money to Current Assets. 

2.  Rasio Rentabilitas  
Analisis rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur 
tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 
bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas suatu bank sendiri terdiri dari: 
Return on Assets, Return on Equity, Rasio Biaya Operasional, Net Profit 
Margin. 

3.  Rasio Solvabilitas  
Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jika terjadi 
likuidasi bank. Disamping itu juga digunakan untuk mengetahui 
perbandingan antara volume dana yang diperoleh dari berbagai utang 
serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume 
penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. 
Rasio ini terdiri dari Capital Adequate Ratio, Debt Earning Ratio, Long 
term Debt To Asset Ratio.    

Sedangkan menurut Agnes Sawir (2001:28) rasio keuangan bank dpat 

dikelompokkan menjadi lima ratio, yakni : 

1. Rasio Likuiditas 
Untuk melihat seberapacepat bank tersebut dapat memenuhi 
likuiditasnya adan punya aset lain yang dapat dicairkan sewaktu-waktu.. 
Rasio ini terdiri dari: Quick Ratio, Cah Ratio, Investing Policy Ratio, 
Loans  To assets Ratio, Banking Ratio,  

2. Rasio Rentabilitas 
Rasio ini terdiri dari: Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On 
Equity, Return On Total Asstes, Interesrt Margin on Earning  Assets, 
Interest Margin To Loans, Return On Invesment, Operating Profit 
Margin, Earning Per Share.  

3. Rasio Resiko Usaha Bank  
Rasio ini terdiri dari: Capital Risk Ratio, Deposit Risk Ratio, Interest 
Risk Ratio.  

4. Rasio Permodalan 
Rasio ini terdiri dari: Primary Ratio, Capital Ratio, Capital Adequancy 
Ratio, Cuurent Liabilities to Equity Ratio.   
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5. Rasio Efesiensi Usaha 
Rasio ini terdiri dari: Leverge Multiplier Ratio, Asstes Utilazation Ratio, 
Fixxed Assets Turn Over Ratio, Interest Expense Ratio, Cost Of Funds, 
Cost Of Money, Cost Of Loanable Fund, Operting Ratio, Cost Of 
Efficiency Ratio 

2.2.9 Hubungan Earning Per Share Terhadap Harga Saham  

Cara yang paling umum menilai perusahaan adalah menggunakan labanya. 

Laba dalam hal ini adalah laba bersih, adalah sejumlah dana yang tersisa setelah 

perusahaan membayar semua pengeluarannya. Untuk melihat perbandingannya 

secara relevan ukuran yang biasa  digunakan adalah  laba per saham (earning per 

share atau biasa disingkat EPS). Menurut Fabozzi (1999:225) EPS, merupakan 

salah satu angka yang dipertimbangkan oleh analisis saham dihitung dengan 

membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba setelah pajak 

dikurangi deviden saham preferen.) dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar 

saham yang beredar selama periode tertentu atau dapat dikatakan EPS merupakan 

tolak ukur profitabilitas modal yang telah ditanamkan pemegang saham. 

Suad Husnan (2001:336) menyatakan bahwa umumnya terdapat korelasi 

yang kuat antara EPS dengan pertumbuhan  harga saham, EPS menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba per lembar saham sehingga 

investor dapat memperoleh gambaran mengenai berapa tingkat pengembalian 

yang dapat diterima.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yana 

Andriani (2006).  

Menurut Tiptono&Hendi (2001:140) formulasi Earning Per Share (EPS) 

dinyatakan sebagai berikut:  

EPS= 
eListedShar

EAT  
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2.2.10  Hubungan Price Eaning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham   

Salah satu komponen dari earning adalah Price Earning Ratio. Tandeililin 

(2001:192) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Price Earning Ratio adalah 

besarnya harga satu rupiah earning perusahaan, disamping itu PER juga 

merupakan ukuran relatif dari sebuah perusahaan. PER itu sendiri dapat dihitung 

dengan membagi harga per saham dengan laba per saham yang terdapat dalam 

perusahaan tersebut. 

Walsh (2003:147) menyatakan bahwa antara harga saham dan rasio PER 

memiliki hubungan yang kuat, karena PER itu menunjukkan pertumbuhan laba 

dari perusahaan, dan investor akan tertarik terhadap pertumbuhan laba perusahaan 

sehingga pada akhirnya akan memberikan efek terhadap pergerakan harga saham. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Srimurni Katalina (2003) 

Tandelilin (2001:193) menyatakan bahwa PER dipengaruhi oleh tiga faktor 

yakni:  

1.Growht of Earning 

Merupakan tingkat pertumbuhan Earning Per Share dari satu periode ke 

periode selanjutnya. 

2.Dividend Pay Out Ratio 

Merupakan perbandingan antara Deviden Per Share (DPS), dengan Earning 

Per Share (EPS) yang menunjukkan seberapa besar deviden yang dibagikan 

kepada para pemegang saham atau dengan kata lain jumlah deviden yang 

dibayarkan kepada pemegang saham dari Earning After Tax (EAT) setelah 

dikurangi dengan Retained Earning (R/E)  
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3. Financial Leverage 

Merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva yang 

menggambarkan sampai seberapa besar komposisi hutang perusahaan dalam 

struktur modal. 

2.2.11 Hubungan  Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham  

ROE adalah rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur hasil 

pengembalian atas investasi pemilik modal, ROE menunjukkan hubungan antara 

laba bersih dengan modal sendiri. ROE merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan yang tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

atau preferen) atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan  (Walsh, 

2003:147) 

Menurut Ali Arifin (2002:82) ROE memiliki hubungan yang kuat dengan 

harga saham, karena ROE merupakan indikator paling penting bagi para 

pemegang saham dan para investor sehingga rasio ini banyak diminati. Kenaikan 

dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang 

bersangkutan. Selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga 

saham perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hariyanto dan Totok Sugiyarto (2002) dan Yana Andriani (2006) 

Formulasi dari ROE adalah : 

ROE=
SENDIRIMODAL

BERSIHLABA

_

_  

Ali Arifin (2002:83)  

ROE suatu perusahaan dapat ditingkatkan dalam tiga langkah yaitu : 

pertama dengan lebih efisien menggunakan aset yang diukur dengan kecepatan 

total aset turn over. Kedua, dengan meningkatkan profit margin yang diukur 
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dengan financial leverage ratio. Ketiga, meningkatkan profit margin yang diukur 

dengan profit margin ratio. (Muljono 1999:9) 

2.2.12 Hubungan   Market Value Added (MVA) Terhadap Harga Saham  

MVA merupakan ukuran kumulatif kinerja keuangan yang menunjukkan 

seberapa besar nilai tambah terhadap modal yang ditanamkan investor selama 

perusahaan berdiri atau secara jelas MVA merupakan selisih antara nilai pasar 

akuitas (market value of equity) dan nilai buku ekuitas (book value of equity) 

seperti yang  didefinisikan oleh Stewart (1990) dalam Makelainen (1998:223) 

Menurut Ruky (1995:25), MVA adalah hasil kumulatif dari kinerja 

perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang dilakukan maupun yang 

diantisipasi akan dilakukan yang memperlihatakan penilaian pasar modal.MVA 

secara ekuivalen sebagai total economic surplus perusahaan. Lebih lanjut Ruky 

berpendapat bahwa antara MVA dan harga saham memiliki hubungan positif. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta Ratna Dewanti 

(2008). 

MVA dapat diformulasikan sebagai berikut : 

MVA= Market of equity-Equity Capital Supplied  

Stewart dalam Ruky (1997: 25), menyebutkan bahwa nilai buku dari 

hutang bersih tercermin dari market value dan book value dari capital, sehingga 

diperhitungkan sebagai selisih antara equity market value dan equity book value 

dari comon equity capital.   

MVA mencerminkan nilai positif yang berhasil dikapitalisasi dan 

memperbesar nilai yang digunakan suatu perusahaan. MVA mencerminkan 

seberapa besar manajemen mampu menciptakan atau menambah nilai kekayaan 
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bagi pemilik modal atau pemegang saham. Dalam hal ini kesejahteraan pemilik 

saham dapat dimaksimalkan hanya melalui pemaksimalan perbedaan nilai pasar 

total aktiva dan modal total.  

MVA bisa berarti positif atau negatif. MVA yang positif (>0) berarti 

menunjukkan pihak manajemen mampu meningkatkan kekayaan pemegang 

saham, dan MVA yang negatif (<0) mengakibatkan berkurangnya nilai modal 

pemegang saham , sehingga memaksimalkan nilai MVA seharusnya menjadi 

tujuan utama perusahaan dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Jadi 

MVA yang positif atau negatif bagi perusahaan yang go publik adalah perkiraan 

pasar modal tentang MVA dari proyek investasi perusahaan, baik yang telah 

terjadi maupun yang diantisipasi investor akan terjadi di masa yang akan datang. 

2.2.13 Hubungan  Umur Perusahaan Terhadap Harga Saham  

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam 

menanamkan modalnya serta memiliki hubungan dengan pergerakan harga saham 

menurut Cristy dkk (1996) dalam Misnen Ardiansyah (2003:23). Perusahaan yang 

sudah lama berdiri kemungkinan sudah mempunyai banyak pengalaman yang 

diperoleh. Semakin lama umur perusahaan semakin banyak pengalaman yang 

diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Sehingga dengan demikian, 

lamanya umur perusahaan akan mengurangi adanya asimetri informasi dan 

memperkecil ketidakpastian di masa mendatang.     
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2.3  Kerangka Konsep Berpikir dan Model Penelitian 

Menurut Ronny Kountur (2004:89), mengenai kerangka konsep adalah 

sebagai berikut:   

”Kerangka yang dimaksud disini, adalah gambaran dari hubungan antara 
satu bagian  dengan bagian lainnya. Dari teori-teori yang telah dikumpulkan 
akan diperoleh beberapa konsep. Apabila konsep-konsep ini dihubungkan satu 
sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena,maka 
hubungan antara konsep ini disebut dengan istilah kerangka konsep”  

Peranan kerangka konsep berpikir dalam penelitian sangat penting dalam 

menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan sistematis, yang menjadi pedoman dalam keseluruhan 

penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 di halaman berikutnya. Sedangkan untuk 

model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 di halaman 57              
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Gambar 2.1  

Kerangka Konsep Berpikir                              

Penelitian Terdahulu : 
1. Sri Budi (2001) 
2. Hariyanto dan Toto Sugiarto 

(2002) 
3. Sri Murni Katalina (2003) 
4. Yana Andriani (2006) 
5. Shinta Ratna (2008) 
6. Preety H (2008) 

Landasan Teori : 
1. Investasi 
2. Pasar Modal 
3. Efesiensi Pasar Modal 
4. Saham 
5. Kinerja Keuangan 
6. Analisa Laporan Keuangan 
7. Umur Perusahaan 
8. Manajemen Bank 
9. Hubungan EPS Terhadap Harga Saham 

10. Hubungan PER Terhadap Harga Saham 
11. Hubungan ROE Terhadap Harga Saham 
12. Hubungan U.P Terhadap Harga Saham 
13. Hubungan MVA Terhadap Harga Saham 

  

Hipotesis 

Uji Statistik 
Korelasi 

 

Kesimpulan 
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Gambar 2.2 

Model Penelitian                       

Sumber: Data diolah. 2009   
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2.4 Hipotesis 

Setelah mengkaji teori  yang melandasi seluruh pembahasan yang berfungsi 

sebagai acuan teori, serta mengacu kepada permasalahan, tujuan penelitian dan 

hasil penelitian sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan 

pernyataan hipotesis sebagai suatu jawaban sementara terhadap yang diajukan 

dalam perumusan masalah. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

permasalahan penelitian dimana diperlukan data untuk menguji kebenaran 

jawaban tersebut (Ronny Kountur. 2004:93):  

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat keeratan hubungan yang positif serta tingkat kekuatan 

hubungan tinggi, antara EPS, PER, ROE, dan MVA terhadap harga 

saham perbankkan yang terdaftar di BEI periode 2005-2007. 

2.  Terdapat keeratan hubungan yang positif serta tingkat kekuatan 

hubungan sedang, antara Umur Perusahaan terhadap harga saham 

perbankkan yang terdaftar di BEI periode 2005-2007 
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