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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan tentang harga wajar saham. Penelitian terdahulu 

yang bertemakan harga wajar saham antara lain : 

Fonda Agustina, Mulyanto, dan Topowojono (2016) tentang Analisis 

Fundamental Untuk Menilai Kewajaran Harga Saham Dan Keputusan 

Investasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Price Earning Ratio 

(Studi Pada Perusahan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di 

BEI Periode Tahun 2012 – 2014) yang membahas tentang analisis factor yang 

mempengaruhi harga wajar saham dengan metode Price Earning Ratio ( 

PER). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif Kuantitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kedua saham dari PT Merck Indonesia 

Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk mempunyai saham dengan kondisi 

correctly valued yang artinya saham dalam kondisi wajar karena nilai 

intrinsik sama dengan nilai pasarnya. 

Penelitian dari Diestra Perdana Eryando Brilliand, Raden Rustam 

Hidayat, dan Ari Darmawan (2016) tentang Analisis Fundamental Dalam 

Penilaian Harga Saham Dengan Menggunakan Metode Dividen Discounted 

Model Dan Price Earning Ratio (Studi Pada Perusahaan Multinasional Sub 

Sektor Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) 

yang membahas tentang analisis factor yang mempengaruhi harga wajar 

saham dengan metode Diveden Discounted Model dan Price Earning Ratio 
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(PER) metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil pertama 

penelitian dengan metode Dividend Discounted Model maka saham SMGR, 

INTP dan SMCB mengalami undervalued sehingga keputusan  investasi 

untuk calon investor adalah dengan membeli saham tersebut.  Metode kedua 

Price Earning Ratio menghasilkan saham SMGR, INTP dan SMCB 

mengalami undervalued sehingga keputusan investasi adalah dengan membeli 

saham tersebut.  

Penelitian dari Elina Amelia Anggraini, Topowijono, dan Sri 

Sulasmiyati (2016) tentang Analisis Fundamental Menggunakan Price 

Earning Ratio (PER) Untuk Menilai Kewajaran Harga Saham Sebagai Dasar 

Pengambilan Keputusan Investasi (Studi Pada Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang Listing di BEI periode 2012-2015) yang membahas tentang 

analisis fundamental menggunakan metode Price Earning Ratio (PER) yang 

mempengaruhi harga wajar saham dengan metode analisis  deskriptif 

kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat 7 perusahaan yang 

harga sahamnya berada pada kondisi undervalued dan perusahaan yang 

berada dalam kondisi overvalued adalah PT. Surya Toto Indonesia, Tbk 

sehingga keputusan yang dapat diambil adalah menjual saham. 

Secara umum pembahasan dari dua penelitian terdahulu diatas dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti, 

tahun 
Judul Penelitian Variabel 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Fonda 

Agustina, 

Mulyanto , 

Topowijo 

no , 

Achmad 

Husaini . 

2016.  

Analisis 

Fundamental 

Untuk Menilai 

Kewajaran Harga 

Saham Dan 

Keputusan 

Investasi Dengan 

Menggunakan 

Metode Pendekatan 

Price Earning 

Ratio  

(Studi Pada 

Perusahan Sektor 

Industri Dasar Dan 

Kimia Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode Tahun 

2012 – 2014)  

 

Analisis 

faktor yang 

mempenga-

ruhi harga 

wajar 

saham 

dengan 

metode 

Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kedua saham dari PT 

Merck Indonesia 

Tbk dan PT 

Unilever Indonesia 

Tbk mempunyai 

saham dengan 

kondisi correctly 

valued yang artinya 

saham dalam 

kondisi wajar karena 

nilai intrinsik sama 

dengan nilai 

pasarnya. 

2 Diestra 

Perdana 

Eryando 

Brilliand,  

Raden 

Rustam 

Hidayat,  

Ari 

Darmawan

. 2016 

Analisis 

Fundamental 

Dalam Penilaian 

Harga Saham 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Dividen 

Discounted Model 

Dan Price Earning 

Ratio  

(Studi Pada 

Perusahaan 

Multinasional Sub 

Sektor Semen yang 

terdaftar  

di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2013-2015) 

Analisis 

faktor yang 

mempengar

uhi harga 

wajar 

saham 

dengan 

metode 

Divivden 

Discounted 

Model dan 

Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil pertama 

penelitian dengan 

metode Dividend 

Discounted Model 

maka saham SMGR, 

INTP dan SMCB 

mengalami 

undervalued 

sehingga keputusan 

investasi untuk 

calon investor 

adalah dengan 

membeli saham 

tersebut. Metode 

kedua Price Earning 

Ratio menghasilkan 

saham SMGR, INTP 

dan SMCB 

mengalami 

undervalued 

sehingga keputusan 

investasi adalah 

dengan membeli 

saham tersebut. 
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3 Elina 

Amelia 

Anggraini,  

Topowijo 

no , 

Sri 

Sulasmiyat

i. 2016 

Analisis 

Fundamental 

Menggunakan 

Price Earning Ratio 

(PER) Untuk 

Menilai Kewajaran 

Harga Saham 

Sebagai Dasar 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi  

(Studi Pada Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi yang 

Listing di BEI 

periode 2012-2015) 

Analisis 

faktor yang 

mempenga-

ruhi harga 

wajar 

saham 

dengan 

metode 

Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan 

terdapat 7 

perusahaan yang 

harga sahamnya 

berada pada kondisi 

undervalued dan 

perusahaan yang 

berada dalam 

kondisi overvalued 

adalah PT. Surya 

Toto Indonesia, Tbk 

sehingga keputusan 

yang dapat diambil 

adalah menjual 

saham. 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Pasar Modal 

Secara formal pasar modal bisa didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, maupun perusahaan swasta (Husnan dan 

Pudjiastuti, 1993). Pasar modal pada hakikatnya adala jaringan tatanan yang 

memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan 

financialassets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor 

untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi melalui pasar 

sekunder (Anoraga dan Pakarti, 2008).  

Pasar modal adalah pasar abstract, karena tempat memperdagangkan 

investasi jangka panjang. Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan 

dengan jangka waktu yang lebih panjang dan di investasikan sebagai modal 
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untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan 

volume aktivitas perekonomian yang profitable dan sehat. Masyarakat luas 

dapat memperoleh manfaat dengan berinvestasi melalui perusahaan swasta 

atau pemerintah dengan mendapatkan capital gain dan juga deviden yang 

akan dibagikan oleh perusahaan.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) pada dasarnya, pasar modal 

merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang, seperti utang, ekuitas (saham), dan instrumen lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan 

jual beli dan kegiatan terkait lainnya. 

2. Instrumen Pasar Modal 

Yang dimaksud dengan instrumen pasar modal adalah semua surat-surat 

berharga yang diperdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya 

bersifat jangka panjang. Berikut adalah macam-macam instrumen di pasar 

modal menurut Anoraga dan Pakarti (2008), yaitu: 

a. Saham   

Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga sebagai bukti 

penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu 

perusahaan. Apabila seorang investor membeli saham, maka ia akan 

menjadi pemilik dan disebut sebagai pemegang saham perusahaan 

tersebut (Anoraga dan Pakarti, 2008).  



11 
 

b. Obligasi  

Instrumen atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu surat berharga yang 

berbentuk utang dan surat berharga yang berbentuk kepemilikan. 

Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan. Obligasi 

sendiri di dalamnya mengandung suatu perjanjian/kontrak yang mengikat 

kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. 

Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan 

ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai waktu jatuh tempo 

pelunasan utang, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan 

ketentuan-ketentuan tambaan lain. Karena efek ini bersifat utang, maka 

pembayarannya merupakan kewajiban yang harus didahulukan dibanding 

efek yang lainnya (Anoraga dan Pakarti, 2008).  

c. Efek Derivatif  

Efek derivatif ialah efek turunan dari efek “utama” baik yang 

bersifat penyertaan maupun piutang. Efek turunan dapat berarti turunan 

langsung dari efek “utama” maupun turunan selanjutnya atau turunan 

kedua. Termasuk ke dalam jenis ini antara lain right, opsi, warrant, dan 

lain-lain (Darmadji dan Fakhruddin, 2012).  

 

 

d. Reksadana 
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Seringkali untuk memperkecil risiko, pemilik modal perlu 

melakukan investasi yang menyebar pada berbagai alat investasi. Untuk 

investasi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, alat yang 

diperdagangkan bisa berupa saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi 

swasta, dan lain-lain. Dengan adanya reksadana, investor cukup dengan 

memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksadana dan tidak perlu 

membeli banyak alat investasi. Pihak reksadana akan melakukan 

investasi pada berbagai macam surat berharga dengan melakukan 

pertimbangan-petimbangan khusus, yang terntunya bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan. Reksadana akan menerbitkan saham yang 

akan dijual kepada investor. Setelah dana investor ini terkumpul, 

kemudian dana tersebut akan diinvestasikan ke surat-surat berharga yang 

dianggap menguntungkan. Keuntungan yang nantinya diperoleh akan 

dibagikan kembali ke investor (Anoraga dan Pakarti, 2008).  

3. Pengertian Saham 

Tandelilin (2010), mendefinisikan saham sebagai surat yang 

menyatakan bukti kepemilikan aset perusahaan terhadap perusahaan yang 

telah menerbitkan saham. Dapat dikatakan saham merupakan surat berharga 

yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau emiten sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan. Menurut 

Darmadji dan Fakhruddin (2012) saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan 



13 
 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 

surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 

penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

4. Jenis-jenis Saham 

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas 

di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012), ada beberapa sudut 

pandang untuk membedakan saham, yaitu:  

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas:  

1) Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, 

dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi.  

2) Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang meiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga 

bisa tidak mendatangkan hasil yang seperti dikehendaki investor.  

b. Dilihat dari peralihanya, saham dapat dibedakan atas:  

1) Saham atas unjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut tidak 

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu 

investor ke investor lainnya.  
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2) Saham  atas nama (registered stoks), merupakan saham yang ditulis 

dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus 

melalui prosedur tertentu.  

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dapat dikategorikan atas:  

1) Saham unggulan (blue-chip stocks), yaitu saham biasa dari suatu 

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader industri 

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam 

membayar dividen.  

2) Saham pendapatan (income stocks), yaitu saham dari suatu emiten 

yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-

rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.  

3) Saham pertumbuhan (growth stocks-well-known), yaitu saham-

saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang 

tinggi, sebagai leader industri sejenis yang mempunyai reputasi 

tinggi.  

4) Saham spekulatif (speculative stocks), yaitu saham suatu perusahaan 

yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun 

ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang 

tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti.  

5) Saham siklikal (counter cyclical stocks), yaitu saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi-situasi 

bisnis secara umum.  
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5. Return Saham 

Secara umum, ada dua keuntungan yang bisa diperoleh bagi pembeli 

saham, yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non-ekonomis (Anoraga dan 

Pakarti, 2008). Manfaat ekonomis meliputi perolehan dividen dan capital 

gain. Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang 

diperoleh investor dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara nilai jual 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai beli yang lebih rendah. Manfaat 

non-ekonomis yang bisa diperoleh pemegang saham adalah kepemilikan hak 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan 

jalannya perusahaan.  

Sejalan dengan pendapat menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) 

pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli 

atau memiliki saham, yaitu: 

a. Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen diberikan setelah investor mendapat persetujuan dari pemegang 

saham dalam RUPS.  

b. Capital gain  

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dividen merupakan 

salah satu daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang, 

misalnya investor institusi atau dana pensiun dan lain-lain. Sedangkan 

investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui capital 

gain, misalnya seorang investor membeli saham pada pagi hari dan kemudian 

menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami kenaikan. Selain 

keuntungan yang bisa diperoleh oleh pemegang saham dari suatu perusahaan, 

seperti investasi pada umumnya, ada kemungkinan bahwa investor akan 

mengalami kerugian sebagai risiko yang harus ditanggungnya.  

6. Resiko Saham 

Investasi dalam saham sangat kental dengan istilah “imbal hasil tinggi, 

risiko tingi” (high risk, high return). Artinya, saham merupakan surat 

berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga berpotensi 

risiko yang tinggi atau dapat diartikan juga dengan resiko berbanding lurus 

dengan keuntungan. Saham memungkinkan investor untuk mendapatkan 

return atau keuntungan (capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu 

singkat. Namun, seiring dengan berfluktuasinya harga saham, maka saham 

juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. 

Risiko ininvestor sahan diantaranya adalah capital loss dan tidak 

mendapatkan deviden. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain 

(selisih harga jual kembali saham). Para investor tidal selamanya 

mendapatkan keuntungan dalam menjual kembali saham mereka (capital 
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gain), tapi juga ada kalanya investor mengalami kerugian dalam menjual 

kembali sahamnya (capital loss). 

7. Teknik Penilaian Harga Saham 

Secara umum, ada banyak teknik analisis dalam melakukan penilaian 

investasi, tetapi yang paling banyak dipakai adalah analisis yang bersifat 

fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, dan analisis rasio keuangan 

(Anoraga dan Pakarti, 2008).  

a. Analisis Fundamental 

Pengertian analisis fundamental menurut Anoraga dan Pakarti 

(2008) “analisis ini sangat berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahaan”. Dalam analisis fundamental dinyatakan bahwa saham 

memiliki nilai intrinsik tertentu. Analisis fundamental ini 

membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga 

pasarnya guna menentukan apakah harga pasar saham tersebut sudah 

mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. Nilai intrinsik suatu saham 

ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang memperngaruhinya.  

Ide dasar pendekatan ini adalah, bahwa harga saham akan 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu sendiri 

dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara makro. 

Tujuan analisis fundamental ini diharapkan calon investor akan 

mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya 

menjadi milik investor. Apakah sehat atau tidak, apakah cukup 

menguntungkan atau tidak, dan sebagainya. Karena biasanya nilai suatu 
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saham sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan yang 

bersangkutan. Hal ini penting karena nantinya akan berhubungan dengan 

hasil yang akan diperoleh dari investasi dan juga risiko yang harus 

ditanggung. 

Menurut Tandelilin (2010) terdapat dua pendekatan yang 

digunakan untuk menilai intrinsik saham berdasarkan analisis 

fundamental, yaitu:  

1) Pendekatan Nilai Sekarang (Present Value Approach)  

Pendekatan nilai mengasumsikan bahwa perhitungan nilai dari 

harga saham sekarang dilakukan dengan cara mendiskontokan semua 

arus kas yang diharapkan di masa depan dengan tingkat diskonto 

sebesar tingkat return yang diharapkan oleh investor. Salah satu 

komponen dalam penentuan dari nilai harga saham sekarang dengan 

pendekatan aliran kas. Berdasarkan pernyataan tersebut maka model 

yang cocok untuk menilai harga wajar saham adalah Dividend 

Dicount Model (DDM) karena model ini menggunakan komponen 

dividen sebagai aliran kas yang diterima oleh investor. Terdapat 

beberapa model dari Dividend Discount Model yaitu, sebagai 

berikut: 

a) Pembayaran Dividen Tidak Konstan (The Non Constant Growt 

Model). Model ini menjelaskan bahwa perusahaan ada kalanya 

membayarkan dividen tiap periode dengan pola yang tidak 

teratur dikarenakan keadaan pertumbuhan bisnis perusahaan 
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yang melambat dapat menyebabkan perusahaan sama sekali 

tidak membayarkan dividen. Model ini dirumuskan sebagai 

berikut:   

𝑃0 = ∑
𝐷0(1 + 𝑔1)𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐷𝑛(1 + 𝑔𝑐)

(1 + 𝑔𝑐)
+

1

(1 + 𝑘)𝑛
 

Sumber: Tandelilin (2010)  

Keterangan:  

Po = nilai intrinsik saham    

n = jumlah tahun selama periode pembayaran dividen 

Do = dividen tahun sebelumnya   

t = tahun ke t   

g1 = pertumbuhan dividen    

Dn = dividen pada akhir tahun  

gc = pertumbuhan dividen konstan  

k = tingkat pengembalian yang diharapkan investor  

b) Dividen Konstan Pertumbuhan Nol (The Zero Growth Model). 

Model ini menjelaskan bahwa perusahaan membayar dividen 

kepada investor secara konstan/tetap yang dimana untuk 

menunjukkan perusahaan dalam keadaan stabil sehingga tidak 

ada pemotongan dividen. Model ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝑃0 =
𝐷0

𝑘
 

Sumber: Tandelilin (2010)  
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Keterangan:  

P0 = nilai intrinsic saham 

D0 = deviden tahun sebelumnya 

k = tingkat pengembalian yang  diharapkan  

c) Pertumbuhan Dividen Yang Konstan (Constan Growth Model). 

Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan memberikan pertumbuhan hasil secara 

konstan sepanjang periode waktu yang tidak terbatas. Model ini 

berasumsi bahwa pertumbuhan dividen selalu stabil dan 

dimasukkan sebagai salah satu faktor pertumbuhan. Langkah-

langkah yang digunakan untuk mencari nilai intrinsik saham 

dengan model pertumbuhan konstan sebagai berikut: 

• Mengitung tingkat pertumbuhan dividen (g)  

g = ROE x retention rate  

Retention rate = 1 – Dividend Payout Ratio  

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 
 

Sumber: Tandelilin (2010)  
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Keterangan:  

g = tingkat pertumbuhan dividen  

ROE = laba bersih atas modal sendiri  

DPS = dividen yang dibagikan per lembar saham 

EPS = Earning yang didapatkan per lembar saham  

• Menghitung estimasi dividen yang diharapkan (Dt)  

D1 = Do (1 + g)   

Sumber: Tambunan (2007)  

Keterangan:  

Do = dividen tahun sebelumnya  

g = tingkat pertumbuhan dividen 

t = tahun ke t  

• Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan (r) 𝑘 =

𝐷

𝑃0
+ 𝑔 

Sumber: Brigham dan Houston (2010)  

Keterangan:  

D = dividen terakhir  

Po = harga pasar saat ini 

 g = tingkat pertumbuhan dividen  

• Menghitung nilai intrinsik (Po*)  

Po = 𝐷1 / k−𝑔 

Sumber: Tandelilin (2010)  

Keterangan:  
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D1 = Dividen yang diterima selama periode yang diharapkan  

k = tingkat pengembalian yang diharapkan 

g = tingkat pertumbuhan dividen 

2) Pendekatan Price Earning Ratio (PER)  

Pendekatan price earning ratio sering digunakan oleh para 

analis saham untuk menilai saham. Pendekatan PER didasarkan pada 

hasil yang diharapkan pada perkiraan laba per lembar saham di masa 

yang akan datang, sehingga dapat diketahui berapa lama investasi 

saham akan kembali. Menurut Tandelilin (2010) pendekatan PER 

sebagai pendekatan multiplier, investor akan menghitung berapa kali 

nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Langkah-

langkah untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan 

menggunakan Price Earning Ratio (PER).  

a) Menghitung tingkat pertumbuhan dividen (g)  

 𝑔 = 𝑅𝑂𝐸 × 1 − 𝐷𝑃𝑅 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Sumber: Tandelilin (2010) 

Keterangan:  

g = tingkat pertumbuhan dividen  

ROE = laba bersih atas modal sendiri  

DPS = dividen yang diharapkan per lembar saham  

EPS = Earning yang didapatkan per lembar saham  
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b) Menghitung estimasi dividen yang diharapkan (DPS)  

  𝐷1 = 𝐷𝑜 (1 +  𝑔) 

Sumber: Tambunan (2007)  

Keterangan:  

Do = dividen tahun sebelumnya  

g = tingkat pertumbuhan dividen  

t = tahun ke t  

c) Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan (k) 

𝑘 =
𝐷

𝑃0
+ 𝑔 

Sumber: Brigham dan Houston (2010)  

Keterangan:  

D = dividen terakhir 

Po = harga pasar saat ini 

g = tingkat pertumbuhan dividen 

d) Menghitung estimasi EPS yang diharapkan  

𝐸1 = 𝐸𝑜 (1 +  𝑔) 

Sumber: Tambunan (2007)  

Keterangan:  

E1 = estimasi EPS yang diharapkan   

Eo = EPS tahun sebelumnya 

g = tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan  
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e) Menghitung estimasi PER  

𝑃𝐸𝑅 =
𝐷1/𝐸1

𝑘 − 𝑔
 

Sumber: Tandelilin (2010)  

Keterangan:  

PER = Price earning ratio  

D1 = estimasi DPS yang diharapkan  

E1 = estimasi EPS yang diharapkan  

k = tingkat pengembalian yang diharapkan 

g = tingkat pertumbuhan dividen  

Apabila hasil Price Earning Ratio telah diketahui, selanjutnya 

estimasi nilai intrinsik dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua 

komponen  informasi penting dalam analisis perusahaan yaitu Earning Per 

Share dan Price Earning Ratio. Nilai intrinsik suatu saham merupakan 

fungsi dari Earning Per Share yang diharapkan dan besarnya Price 

Earning Ratio saham  tersebut. Dapat dihitung nilai intrinsik saham 

sebagai berikut:  

Nilai intrinsik = estimasi EPS x estimasi PER  

Sumber: Tandelilin (2010)  

b. Analisis Teknikal 

Analisis ini cukup sering dipakai oleh calon investor, dan biasanya 

data yang digunakan dalam analisis ini berupa grafik, atau program 

komputer. Dari grafik atau program komputer dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan pasar, sekuritas atau future komoditas yang akan dipilih 
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dalam berinvestasi (Anoraga dan Pakarti). Menurut Tandelilin (2010) 

“Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga 

saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan data historis harga 

saham dan volume”.  

Analisis teknikal menggunakan pola, garis trend untuk memprediksi 

pergerakan harga saham dalam bentuk chart. Selain itu dapat mengetahui 

apakah harga saham sudah dalam titik tertinggi (overvalued) atau titik 

terendah (undervalued). Menurut Halim (2005) analisis ini beranggapan 

bahwa harga suatu saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan 

terhadap saham tersebut. Sehingga asumsi dasar yang berlaku dalam 

analisis ini adalah : 

1) Harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan 

permintaan. 

2) Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengarui oleh banyak faktor, 

baik yang rasional maupun irasional.  

3) Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu. 

4) Tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan 

permintaan. 

5) Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan 

mempelajari diagram dari perilaku pasar. 

6) Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali 

di masa mendatang.  
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Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal 

dapat dilakukan untuk saham-saham individual ataupun kondisi pasar 

secara keseluruhan. Analisis teknikal menggunakan grafik (charts) 

maupun berbagai indikator teknis.  

c. Analisis Ekonomi 

Analisis ini cukup penting, karena sering kali sangat berpengaruh 

terhadap analisis efek secara keseluruhan. Untuk melakukan analisis ini 

digunakan berbagai indikator yang biasanya digunakan oleh pengambil 

kebijakan dalam bidang perekonomian. Salah satu indikator yang banyak 

digunakan adalah tingkat GDP (Gross Domestic Product) (Anoraga dan 

Pakarti, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang baik secara umum 

menunjukkan tingkat perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini 

biasanya diikuti dengan kegiatan pasar modal yang semakin bergairah. 

Sebaliknya, kondisi ekonomi yang lesu akan ditunjukkan juga dari 

kegiatan pasar modal yang melemah. 

d. Analisis Keuangan 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2008), analisis ini banyak digunakan 

oleh calon investor. Sebenarnya analisis ini didasarkan pada hubungan 

antar-pos dalam laporan keuangan perusahaan yang akan mencerminkan 

keadaan keuangan serta hasil dari operasional perusahaan. Analisis rasio 

digunakan dengan cara membandingkan suatu angka tertentu pada suatu 

akun terhadap angka dari akun lainnya. Analisis rasio keuangan yang 
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digunakan dalam analisis laporan keuangan perusahaan menurut Murhadi 

(2013) antara lain:  

1) Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya.

2) Rasio pengelolaan aset adalah rasio yang menggambarkan efektivitas

perusahaan dalam mengelola aset dalam hal ini menguba aset non kas

menjadi aset kas.

3) Rasio pengelolaan utang adalah rasio yang menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi

kewajibannya.

4) Rasio profotabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

5) Rasio nilai pasar adalah rasio yang menunjukkan penilaian mahal atau

murahnya harga saham.

8. Proses Valuasi Saham

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham, 

dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini saham 

tersebut. Nilai intrinsik menunjukkan present value arus kas yang diarapkan 

dari saham tersebut. Menurut Husnan (2003) pedoman yang digunakan untuk 

menilai harga wajar saham ada tiga macam yaitu:  

a. Apabila nilai intrinsik > harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai

Undervalued (harganya terlalu rendah).
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b. Apabila nilai intrinsik < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

Overvalued (harganya terlalu mahal).  

c. Apabilai nilai intrinsik = harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan (Correctly 

Valued).  

Pedoman diatas dapat menunjukkan bahwa apabila nilai intrinsik lebih 

besar dari harga pasar, maka harga saham dapat dikatakan undervalued yang 

dimana memberikan keputusan investasi bagi investor maupun calon investor 

untuk seharusnya membeli atau menahan apabila saham tersebut telah 

dimiliki. Apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar, maka harga 

saham tersebut dapat dikatakan overvalued sehingga bagi investor keputusan 

investasi yang diambil adalah untuk menjual saham tersebut dan bagi calon 

investor keputusan investasi yang diambil lebih baik tidak membeli terlebih 

dahulu dan menunggu harga saham akan berubah hingga mendekati nilai 

intrinsiknya. Jika nilai intrinsik menunjukkan correctly valued, maka 

keputusan yang dapat diambil adalah menunggu atau membeli saham. 

 


