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Pengertian Saham

Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang • Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 
atau badan dalam suatu perusahaan atau 
perseroan terbatas.  

• Saham berwujud selembar kertas yang 
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 
adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan 
surat berharga tersebut.  

– Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 

penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut
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Dari segi 
kemampuan 
dalam Hak 

Tagih/ Klaim

Saham biasa

Saham preferen

Dari cara 
peralihan

Saham atas unjuk

Saham atas nama

Dari kinerja 
perdagangan

Saham unggulan

Saham pendapatan

Saham pertumbuhan

Saham spekulatif

Saham siklikal



• Saham biasa: 

– Saham yang menempatkan pemiliknya paling 
junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas 
harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan 
tersebut dilikuidasi.

• Saham preferen

– Saham yang memiliki gabungan antara obligasi 
dan saham biasa, karena bisa menghasilkan 
pendapatan tetap, tetapi bisa mendatangkan hasil 
seperti dikehendaki investor.



• Saham atas unjuk

– Saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, 

agar mudah dipindahtangankan dari satu investor 

ke investor lain.

• Saham atas nama

– Saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, di mana cara peralihannya harus 

melalui prosedur tertentu.



• Saham unggulan/ blue chips stock

– Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi

• Saham pendapatan

– Saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari 

rata-rata deividen yang dibayarakan pada tahun 

sebelumnya.



• Saham pertumbuhan
– Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 
yang mempunyai reputasi tinggi

• Saham spekulatif
– 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

• Saham siklikal
– Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi 

makro maupun situasi bisnis secara umum



Hak-hak Pemegang Saham

1. Untuk membagi laba dan rugi secara
proposional

2. Untuk ikut serta dalam manajemen (hak untuk
memilih direktur) secara proposional

3. Hak untuk membagi aktiva perusahaan bila
terjadi lukuidasi secara proposional

4. Untuk ikut serta secara proposional dalam setiap
penerbitan saham baru dari kelompok yang 
sama – disebut hak istimewa (preemptive right) 
atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD)



Saham Preferen 



Karakteristik Saham Preferen

1. Preferen terhadap deviden 

a. Pemegang saham mempunyai hak untuk 
menerima terlebih dahulu dibandingkan 
saham biasa

b. Mempunyai hak untuk menerima deviden 
tahun-tahun sebeumnya yag belum 
dibayarkan sebelum pemegang saham biasa 
menerima deviden

2. Preferen pada waktu likuidasi

memiliki hak terlebih dahulu atas aktiva 
perusahaan pada saat terjadi likuidasi



Macam Saham Preferen

1. Convertible preferred stock

menukar saham preferen dengan saham biasa rasio 
penukaran yang telah ditentukan

2. Callable Preferred Stock

memberikan hak kepada perusahaan yang 
mengeluarkan saham untuk membeli kembali saham 
ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu 
dimasa mendatang dan nilai yang ditentukan

3. Floating atau Adjustable-rate Preferred Stock (ARP)

saham preferen ini tidak memberikan deviden secara 
tetap , tetapi tingkat deviden yang dibayar tergantung 
dari tingkat return sekuritas t-bill (treasury bill)



Modal Perseroan

Terdapat 3 kategori sebagai bagian dari ekuitas

pemegang saham:

1. Modal saham

2. Tambahan modal disetor

3. Laba ditahan

Dua kategori pertama merupakan modal

(disetor) kontribusi, laba ditahan merupakan

modal yang diperoleh perusahaan.



Saham Biasa



Hak Pemegang Saham Biasa

1. Hak kontrol

2. Hak menerima pembagian keuntungan

3. Hak pre-emptive / HMETD



Saham Treasuri



• Saham treasuri adalah saham milik 

perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan 

dan beredar yang kemudia dibeli kembali oleh 

perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi 

disimpan sebagai treasuri



Alasan kembali membeli saham yang 

beredar

1. Akan digunakan/diberikan kepada manajer atau karyawan didalam 

perusahaan sebagai bonus dan kompensasi berupa saham

2. Meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan 

harapan meningkatnya nilai pasarnya

3. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut 

murah

4. Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan 

laba per lembarnya

5. Alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham 

yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan 

perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham mayoritas



• Pemilikan saham treasuri tidak memberikan 

perusahaan hak untuk memberikan suara, 

melaksanakan hak istimewa sebagai 

pemegang saham, hak menerima deviden 

tunai, atau menerima aktiva pada saat 

perusahaan dilikuidasi.

• Saham treasuri sama dengan saham yang 

belum diterbitkan.



Nilai Saham



A. Nilai Buku dan Nilai-nilai yang 

Berhubungan

1. Nilai Nominal

4. Laba ditahan3. Nilai Modal disetor

2. Agio Saham

Merupakan nilai 

kewajiban yang ditetapkan 

untuk tiap-tiap lrmbar 

saham

Laba yang tidak dibagikan 

kepada pegang saham

Total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada 

perusahaan emiten untuk 

ditukarkan dengan saham 

preferen.biasa

Selisih yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai 

nominal sahamnya



Nilai Buku dan Nilai-nilai yang 

Berhubungan

5. Nilai Buku 

Nilai buku per lembar 

saham menunjukkan 

aktiva bersih (net assets) 

yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan 

memiliku satu lembar 

saham



Nilai Buku dan Nilai-nilai yang 

Berhubungan

• Apabila perusahaan memiliki dua macam kelas 

saham, saham biasa dan saham preferen, maka 

penghitungan nilai buku perlembar saham sbb

1. Hitung nilai ekuitas saham preferen

2. Hitung nilai ekuitas saham biasa

3. Nilai buku saham biasa dihitung dengan 

membagi nilai ekuitas saham biasa dengan 

jumlah lembar saham biasa yang beredar



B. Nilai Pasar

• Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi 

dipasar bursa pada saaat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar



C. Nilai Intrinsik
• Nilai intrinsik adaah nilai sebenarnya atau disebut 

dengan nilai fundamental

• Analisis yang digunakan untuk menentukan nilai 

saham yang sebenarnya:

1. Analisis sekuritas fundamental atau analisis 

perusahaan

menggunakan data yang berasal dari keuangan 

perusahaan

2. Analisis teknik

menggunakan data pasar dari saham (misalnya 

harga dan volume transaksi saham)
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• Pendekatan nilai sekarang disebut juga metode 

kapitalisasi laba (capitalization of income 

method), melihat kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan aliran kas dimasa depan, maka 

perusahaan mendiskontokan nilai arus kas

P0 = nilai sekarang dari perusahaan

t = periode waktu ke t dati t = 1 sampai     

dengan ∞

Pendekatan Nilai Sekarang
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• Pendekatan lain yang bisa digunakan dalam 

menentukan nilai sekarang yaitu dengan 

mendiskontokan deviden (devidend discount 

model)

• Contoh: suatu perusahaan membayar deviden 

selama 5 periode sbb:

Pendekatan Nilai Sekarang

Periode ke-t 1 2 3 4 5

Dt Rp1.000,

-

Rp1.500,

-

Rp0,

-

Rp750,

-

Rp2.100
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Pendekatan Nilai Sekarang
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• PER (price earning ratio) menunjukkan rasio dari 

harga saham terhadap earnings

• Misal : harga pasar dari suatu saham sebesar 

Rp20.000,-. Laba bersih yang diperoleh 

perusahaan diperkirakan konstan dari tahun ke 

tahun sebesar Rp5.000,- perlembarnya pertahun.

Pendekatan PER
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• Faktor yang menentukan nilai PER

1. PER berhubungan positif dengan rasio 

pembayaran deviden terhadar earnings (D1 / E1)

2. PER berhubungan negatif dengan tingkat 

pengembalian yang diinginkan (k)

3. PER berhubungan positif dengan tingkat 

pertumbungan deviden (g)

Pendekatan PER


