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ABSTRAK  
 
 

Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio dan EVA Pada PT 
Holcim Indonesia Tbk dan PT Semen Gresik (persero) Tbk 

 
Oleh : 
Rafika 

 
Dosen Pembimbing : 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.d 
 

 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan hasil 
penggunaan rasio keuangan dan konsep EVA terhadap kinerja keuangan PT. 
Semen Gresik (persero) Tbk dan PT. Holcim Indonesia Tbk. Penelitian ini bersifat 
deskriptif komparatif dengan pendekatan studi empiris mengenai topik 
bersangkutan. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada objek 
penelitian. Objek penelitian ini yaitu PT. Semen Gresik (persero) Tbk dan PT. 
Holcim Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penilaian kinerja keuangan 
dari tahun 2006 sampai 2008 dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada 
PT. Semen Gresik (persero) Tbk dan PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami 
fluktuasi dari tahun ke tahun. Sedangkan dengan menggunakan metode EVA 
didapatkan hasil positif (EVA>0) pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk yang 
menandakan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan dan hasil 
negatif (EVA>0) pada PT. Holcim Indonesia Tbk yang menandakan bahwa 
selama periode penelitian manajemen perusahaan tidak berhasil memberikan nilai 
tambah ekonomis kepada perusahaan. 

 
Kata kunci : Kinerja keuangan, analisis rasio keuangan, metode EVA 
(Economic Value Added). 
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ABSTRACT 
 
 

Measurement of Financial Performance with Ratio Analysis and EVA at PT 
Holcim Indonesia Tbk and PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

 
 

By : 
Rafika 

 
Advisor Lecturer: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.d 
 
 

The purpose of this research is to investigate and compare the results of the use of 
financial ratios and the concept of EVA on the financial performance of PT. 
Semen Gresik (Persero) Tbk and PT. Holcim Indonesia Tbk. This study is a 
descriptive comparative approach to empirical studies on the topic concerned. 
Data was obtained from the Indonesian Stock Exchange (IDX) on the object of 
research. The object of this research is PT. Semen Gresik (Persero) Tbk and PT. 
Holcim Indonesia. The results of this research explained that the assessment of 
financial performance from 2006 until 2008 using financial ratio analysis at the 
PT. Semen Gresik (Persero) Tbk and PT. The Holcim Indonesia Tbk has 
fluctuated over the years. While using the EVA method obtained positive results 
(EVA> 0) at PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, which indicates there has been 
economic value added process for firms and negative results (EVA> 0) at PT. 
Holcim Indonesia Tbk, which indicates that during the research period the 
company management failed to provide economic added value to the company. 
 
Keywords: financial performance, financial ratio analysis, the method of 
EVA (Economic Value Added). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tujuan utama perusahaan pada umumnya, yaitu perusahaan 

akan selalu berusaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta 

memaksimumkan laba dan nilai perusahaan. Persaingan bisnis yang ketat seiring 

dengan perkembangan perekonomian mengakibatkan adanya tuntutan bagi 

perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan 

melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing.  

Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh 

kinerja perusahaan itu sendiri (Anonim F, 2010). Penilaian kinerja merupakan 

suatu kebutuhan dan keharusan bagi suatu perusahaan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan serta mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. 

Dengan mengetahui kinerja perusahaan, manajemen dapat mengevaluasi, 

menentukan, dan mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam menilai kinerja suatu perusahaan, diperlukan informasi yang 

relevan dan penentuan alat ukur kinerja perusahaan yang tepat. Salah satu bentuk 

informasi untuk melihat dan menilai perkembangan kinerja perusahaan ialah 

laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan mencerminkan informasi 

tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, 
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dan informasi lainnya. Informasi yang diperoleh dari analisis laporan keuangan 

dapat menunjukkan apakah perusahaan sedang maju atau akan mengalami 

kesulitan keuangan (Sawir, 2005:6).  

Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio 

keuangan selama satu periode tertentu (Anonim G, 2010). Rasio keuangan dapat 

mengungkapkan kondisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai perusahaan 

untuk suatu periode tertentu serta dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

perusahaan di bidang keuangan.  

Ketika berbagai permasalahan timbul dalam pengukuran kinerja keuangan 

berdasarkan data akuntansi, maka lahirlah pemikiran pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan nilai (value based). Dengan value based sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Pengukuran value added yang telah banyak dikemukakan dalam 

beberapa tulisan maupun penelitian adalah Economic Value Added (EVA). 

EVA dapat menjadi ukuran kinerja utama yang dapat menyelaraskan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham. Jika sebuah perusahaan memiliki 

EVA positif, manajer perusahaan menambah kekayaan kepada pemegang saham. 

Hal ini karena tingkat pasca-pajak pengembalian modal yang diinvestasikan 

melebihi biaya rata-rata tertimbang modal. Di sisi lain, jika perusahaan memiliki 

EVA negatif, itu berarti bahwa perusahaan manajer menghancurkan nilai pasar 

dengan melakukan investasi dalam proyek-proyek modal yang tidak dapat 

mengatasi kembali hutang dan ekuitas (Tunggal, 2001). 
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Adanya konsep EVA (Economic Value Added) menjadi relevan untuk 

mengukur kinerja yang berdasarkan nilai (value) karena EVA adalah ukuran nilai 

tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai akibat dari aktivitas 

atau strategi manajemen. Pengukuran kinerja tersebut dapat dijadikan dasar bagi 

manajemen perusahaan dalam pengelolaan modalnya, rencana pembiayaan, 

wahana komunikasi dengan pemegang saham serta dapat digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan insentif bagi karyawan (Tunggal, 2001). Konsep ini memiliki 

suatu kelebihan dimana harapan penyandang dana atau investor diperhatikan, 

yaitu sejauh mana pihak manajemen telah memberikan nilai tambah ekonomi bagi 

perusahaan. 

Penggunaan kedua alat ukur tersebut, baik analisa rasio keuangan maupun 

EVA dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil yang sama. Konsep EVA 

dianggap mampu menunjukkan kinerja yang signifikan pada perusahaan karena 

EVA berangkat dari konsep Cost of Capital yakni mengurangi laba dengan biaya 

modal (Anonim G, 2010). 

Perhitungan EVA (Economic Value Added) cukup rumit dan nilainya tidak 

tercantum dalam laporan keuangan perusahaan sehingga hanya investor yang 

benar-benar mengerti konsep EVA (Economic Value Added) ini yang akan 

menggunakannya sebagai dasar dalam keputusan investasi, sehingga metode EVA 

relatif sulit diterapkan karena memerlukan perhitungan atas biaya yang kompleks. 

Namun bagi perusahaan yang listed di pasar modal mungkin akan lebih mudah 

menghitungnya, dari pada perusahaan yang belum go public di pasar modal. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

pada dua perusahaan semen dengan status perusahaan yang berbeda yang listing 

di BEI mengenai mengenai �Pengukuran Kinerja Keuangan dengan Analisis 

Rasio dan EVA Pada PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Semen Gresik Tbk�. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis 

angkat dalam penelitian ini yaitu �bagaimana kinerja keuangan PT Holcim 

Indonesia Tbk dan PT Semen Gresik Tbk dengan analisis rasio keuangan dan 

konsep Economic Value Added (EVA)?� 

 

1.3 Batasan Masalah 

Data yang peneliti bahas adalah laporan keuangan PT Holcim Indonesia 

Tbk dan PT Semen Gresik (persero) Tbk pada tiga tahun terakhir yaitu 2006 

sampai 2008 yang telah listing di BEI. 

Dalam pembahasan rasio keuangan, peneliti menggunakan 4 rasio 

keuangan dan membatasi komponen pengukurannya sebagai berikut: 

1. Pada rasio likuiditas, penulis hanya menggunakan rasio lancar dan rasio 

cepat. 

2. Pada rasio leverage, penulis menggunakan rasio utang dan time interest 

earned ratio. 

3. Pada rasio aktivitas, penulis menggunakan perputaran persediaan dan 

perputaran total aktiva. 
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4. Pada rasio profitabilitas, penulis menggunakan return on total asset 

(ROA) dan return on equity (ROE). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penlitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui dan membandingkan hasil penggunaan rasio 

keuangan dan konsep EVA terhadap kinerja keuangan PT Holcim Indonesia Tbk 

dan PT Semen Gresik Tbk yang listing di BEI. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (intellectual exercise) yang 

diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan 

kompetensi keilmuan dalam disiplin yang digeluti. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yang 

terkait sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan, terutama mengenai 

penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan analisa rasio keuangan 

dan konsep EVA. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan 

masukan untuk penelitian lebih lanjut yang relevan dengan permasalahan 

yang sejenis. 
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4. Bagi masyarakat bisnis 

Memberikan masukan atau informasi yang bermanfaat mengenai rasio 

keuangan dan konsep EVA untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

5. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan akan melengkapi temuan-temuan empiris di 

bidang akuntansi bagi kemajuan dan pengembangannya di masa yang akan 

datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya. Uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Bab ini membahas gambaran umum materi yang terdapat dalam 

skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : Bab ini menguraikan tentang telaah literatur yang digunakan  

  sebagai dasar atau landasan yang relevan dengan pembahasan  

  penelitian. 

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam  

  penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis  

  dan sumber data, teknik pengumpulan data, proses pengolahan  

  data, serta teknik analisis data. 
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BAB IV : Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang objek penelitian dan  

  hasil dan perhitungan dari analisis data yang telah dilakukan. 

BAB V : Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari penelitian,  

  keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan  

  penelitian. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

2.1 Pengukuran Kinerja 

Hongren (1994:681) membagi dua jenis pengukuran kinerja yaitu 

pengukuran kinerja financial dan pengukuran kinerja non financial. Pengukuran 

kinerja financial merupakan alat ukur yang menjabarkan indikasi kinerja ke dalam 

bentuk mata uang atau satuan moneter, dan digunakan sebagai alat untuk 

mengendalikan atas aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya serta perencanaan 

dan pengambilan keputusan. Selain itu juga sebagai informasi bagi pihak 

eksternal dalam hal ini stockholder, mengenai hasil kerja perusahaan secara 

keseluruhan. Sedangkan pengukuran kinerja non financial merupakan penilaian 

kinerja dengan menggunakan indikator bukan financial sebagai tolak ukurnya 

lebih kepada pengukuran secara fisik pada operasi perusahaan. 

2.1.1 Definisi Pengukuran Kinerja  

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:503) 

adalah merupakan kata benda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. 

Prestasi yang diperlihatkan, dan 3. Kemampuan kerja. Pengukuran kinerja 

menurut Mulyadi (2001:415) adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu 

Sukarno (2000:111) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai gambaran mengenai 
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tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja  

Menurut Hongren (1994:683) pengukuran kinerja merupakan komponen 

utama dalam proses pengendalian. Sehingga pengukuran kinerja berguna dalam 

melakukan evaluasi dengan cara membandingkan standar kinerja yang telah 

ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan. Dari hasil perbandingan tersebut, 

manajemen dapat mengetahui input mana yang bisa lebih baik untuk feedback 

dalam pencapaian tujuan organisasi (goal congruence). 

Saat mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi 

perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi 

perusahaan dapat diketahui besarnya tanggungjawab manajer yang diwujudkan 

dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya 

tanggungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada 

yang dapat diukur dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur (Sucipto, 

2003). Sedangkan tujuan penilaian kinerja (Mulyadi, 1997) adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan 

hasil yang diinginkan. Standar prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau 

rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. 
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2.2 Economic Value Added (EVA) 

Keterbatasan dalam pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan metode 

akuntansi tradisional, telah mendorong analis keuangan Stern dan Stewart, Co 

untuk mengemukakan sebuah konsep yang lebih modern dalam pengukuruan 

kinerja perusahaan yang dikenal dengan konsep EVA.  

2.2.1 Definisi Economic Value Added (EVA) 

EVA dikenal sebagai suatu pengukuran kinerja perusahaan yang secara 

adil mempertimbangkan sepenuhnya ekspektasi dari para penyandang dana, 

dalam hal ini adalah kreditur dan para pemegang saham dimana derajat 

keadilannya diukur atau dinyatakan dengan biaya modal rata-rata tertimbang 

(Weight Average Cost of Capital) dari struktur modal yang ada (Widayanto, 

1993:50).  

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang Economic Value 

Added (EVA) dengan definisi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa 

definisi Economic Value Added (EVA) menurut beberapa ahli:  

Economic Value Added (EVA) adalah suatu tolak ukur yang 

menggambarkan jumlah absolut dari nilai pemegang saham yang diciptakan atau 

dirusak pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Tunggal, 2001:2). 

EVA adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan. EVA 

merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari satu investasi. EVA 

positif menunjukan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan 

memaksimumkan nilai perusahaan (Sawir, 2005:48). 
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Secara sederhana EVA merupakan pengurangan dari NOPAT (Net 

Operating Profit After Tax) dengan biaya modal (Cost of Capital). Karena itu 

NOPAT dan Cost of Capital adalah kunci dari konsep EVA. NOPAT adalah laba 

bersih ditambah bunga setelah pajak, sedangkan biaya modal adalah 

menggambarkan tingkat pengembalian investasi minimum untuk mendaptkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor (required rate of return). 

Ada tiga hal utama yang membedakan EVA dengan tolok ukur keuangan 

yang lain (McDaniel, Gadkari dan Fiksel, 2000) yaitu:  

1. EVA tidak dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengguna 

EVA bisa menyesuaikan dengan kondisi spesifik. 

2. EVA dapat mendukung setiap keputusan dalam sebuah perusahaan, mulai 

dari investasi modal, kompensasi karyawan dan kinerja unit bisnis. 

3. Struktur EVA yang relatif sederhana, membuatnya bisa digunakan oleh 

bagian engineering, environmental dan personil lain sebagai alat yang 

umum untuk mengkomunikasikan aspek yang berbeda dari kinerja 

keuangan. 

2.2.2 Penentuan Nilai EVA 

Terdapat beberapa versi untuk menghitung EVA. Namun, penulis memilih 

menggunakan versi yang dikemukakan oleh Widyanto (1993) yaitu dengan cara: 

EVA = Laba sebelum beban dan pajak �Beban pajak � Biaya modal 

Adapun langkah-langkah dalam penentuan nilai EVA adalah sebagi berikut: 
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1. Menghitung Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

a. Menghitung biaya modal hutang sebelum pajak yaitu dengan cara 

besarnya bunga dibagi besar hutang. 

Kd =   I 
       D 

 Keterangan: 

Kd   = Biaya hutang sebelum pajak 

I  = Besarnya bunga 

D  = Besarnya hutang 

b. Menghitung Biaya Hutang Setelah Pajak 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung biaya modal hutang 

setelah pajak adalah sebagai berikut : 

Kd= Kd . (1 - T) 

Keterangan : 

Kd   = biaya hutang setelah pajak 

T   = tingkat pajak 

2. Menentukan Biaya Modal Sendiri (Cost of Equity). Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). Rumus yang digunakan: 

Ks = Rf + (Rm - Rf) β 

Keterangan : 

Ks  = biaya modal sendiri 

Rf  = tingkat suku bunga bebas resiko 

Rm  = tingkat pengembalian dari portopolio pasar  

β  = tingkat resiko saham 
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Untuk menghitung (β) digunakan persamaan dalam pendekatan regresi, 

yaitu: 

   β     =   

 22
)(  XXn  

Keterangan : 

n   = banyaknya periode pengamatan 

X  = tingkat keuntungan portopolio pasar (Rm) 

Y  = tingkat keuntungan surat berharga individu (Ri) 

Sebelum menghitung (β) maka terlebih dahulu menghitung tingkat 

portopolio pasar (Rm) dan tingkat keuntungan surat berharga individu 

(Ri). 

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat pengembalian dari portopolio pasar (Rm) 

Perhitungan ini berdasarkan indeks harga saham gabungan (IHSG), 

dengan rumus: 

Rmt =  IHSGt - IHSGt-1 
           IHSGt-1 

Keterangan : 

Rmt  = tingkat hasil pengembalian dari portopolio pasar 

IHSGt  = Indeks harga saham gabungan pada periode ke-t 

IHSGt-1  = Indeks harga saham gabungan sebelum periode 

   ke-t 

 

   YXXYn
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b. Tingkat hasil pengembalian saham individu (Ri) 

Rit =    ( Pit - Pi(t-1)) + Dit 

          Pi(t-1) 

Keterangan : 

Rit  = tingkat hasil pengembalian saham I pada periode ke-t 

Pit  = harga saham I pada periode ke-t 

Pi(t-1) = harga saham I pada periode sebelum ke-t 

Dit  = deviden saham I pada periode ke-t 

3. Menghitung Struktur Permodalan (dari neraca).  

Modal merupakan jumlah dana bagi perusahaan untuk membiayai 

perusahaannya yang merupakan penjumlahan dari total hutang dan modal 

saham. 

4. Menghitung Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Perhitungan WACC menurut Atmaja (1999) adalah: 

WACC = Wd. Kd (1-T) + Wp.Kp + Ws (Ks atau Ke) 

Keterangan : 

WACC = Weight Average Cost of Capital 

Wd  = prosentase hutang dari modal 

Wp  = prosentase saham hutang dari modal 

Wp  = prosentase saham preferen dari modal 

Kd (1-T) = biaya setelah pajak 

Kp  = tingkat biaya modal saham preferen 

Ws  = prosentase saham biasa dari struktur modal 

Ks  = tingkat biaya modal saham biasa 
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Ke  = biaya saham biasa baru 

Penulis berasumsi bahwa Wp dan Kp tidak ada sehingga perhitungan 

WACC yaitu: 

WACC = Wd . Kd (1-T) + Ws . Ke 

5. Menghitung EVA 

Dilakukan dengan mengurangi laba operasional setelah pajak dengan 

biaya modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk melihat 

apakah dalam perusahaan telah terjadi EVA atau tidak, dapat ditentukan 

dengan kriteria yang dikemukakan oleh Widayanto (1993) sebagai berikut: 

Apabila EVA > 0, maka manejemen telah berhasil memberikan nilai 

tambah ekonomis pada perusahaan, semakin besar EVA yang dihasilkan 

maka harapan para penyandang dana dapat dipenuhi dengan baik. Apabila 

EVA = 0, maka hal ini menunjukkan posisi impas artinya semua laba yang 

diperoleh habis digunakan untuk memenuhi kewajiban para penyandang 

dana baik kreditur maupun pemegang saham dan apabila EVA < 0, maka 

tidak terjadi proses nilai tambah pada perusahaan Karena laba yang 

tersedia tidak mampu memenuhi harapan para penyandang dana. 

2.2.3 Kelebihan dan Keterbatasan EVA 

Keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan adalah dapat 

digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation). Keunggulan EVA yang lain 

adalah (Tunggal, 2001) :  

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungan 

beban sebagai konsekuensi investasi.  
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2. Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang 

dilihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan 

memperhatikan harapan para penyandang dana secara adil dimana derajat 

keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang 

ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada nilai buku.  

3. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai 

konsep penilaian.  

4. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus 

pada karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih, 

sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders 

satisfaction concepts.  

5. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan 

sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat 

pengambilan keputusan bisnis.  

Selain berbagai keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-

kelemahan sebagai berikut (Mirza, 1997) :  

1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu.  

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil 
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keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-

faktor lain terkadang justru lebih dominan. 

2.2.4 Strategi Menambah EVA dan Manfaat EVA 

 Dalam konsep EVA (Economic Added Value) terdapat hal-hal penyebab 

naik turunnya EVA, yakni: 

1. Naiknya laba operasi setelah pajak namun biaya kapital tetap. 

2. Turunnya biaya kapital namun laba operasi setelah pajak tetap. 

3. Naiknya laba operasi setelah pajak disertai turunnya biaya kapital. 

Setiap perusahaan tentu menginginkan EVA naik, karena EVA adalah 

tolak ukur fundamental dari tingkat pengembalian modal (return of capital). Ada 

tiga cara untuk menaikkan EVA, menurut Widayanto (1993:277) adalah sebagai 

berikut : 

1. Tingkatan keuntungan (profit) tanpa menggunakan tambahan modal Cost 

cutting sudah merupakan metode yang sangat populer dewasa ini. Kegiatan ini 

akan membawa ke kegiatan yang membabi buta dan tidak efektif dalam 

menaikkan EVA. 

2. Kurangi pemakaian modal dalam praktek, metode ini seringkali paling 

efektif menaikkan NITAMI. Coke menggunakan kemasan plastik untuk 

concentratenya daripada menggunakan kemasan logam. 

3. Lakukan investasi pada proyek-proyek dengan tingkat pengembalian tinggi. 

Yakinkan bahwa proyek-proyek tersebut bisa mendapatkan lebih hanya sekedar 

ongkos modal keseluruhan yang diperlukan. 
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Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari EVA menurut Siddharta 

(1997:176-177) adalah : 

1. Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan 

perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham. 

2. Dengan EVA para manajer akan berpikir dan bertindak seperti halnya 

pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaksimalkan tingkat 

pengembalian dan meminimalkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan 

dapat dimaksimalkan. 

3. EVA membuat manajer memfokuskan perhatian pada kegiatan yang 

menciptakan nilai dan mengevaluasi kinerja berdasar kriteria memaksimumkan 

nilai perusahaan. 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikansikan kegiatan atau praktek 

yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari pada biaya modal. 

5. EVA akan menyebabkan perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modal. 

 

2.3 Biaya Modal dan Komponennya 

2.3.1 Definisi Biaya Modal 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi 

perusahaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dana 

yang dibutuhkan perusahaan dapat dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri 

maupun dari pinjaman pihak lain atau hutang. Setiap dana yang digunakan oleh 

perusahaan mempunyai biaya modal yang harus ditanggung. 
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 Biaya kapital menurut Horn dan Wachowicz (1998) yaitu tingkat 

kembalian yang diminta atas berbagai jenis pendanaan. Biaya modal merupakan 

konsep untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan sebagai akibat dari penggunaan dananya. Sutrisno (2000:183) 

mendefinisikan biaya modal atau cost of capital sebagai semua biaya yang secara 

riil dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapat sumber dana. Sedangkan 

menurut Riyanto (1995:246) biaya modal merupakan besarnya biaya riil dari 

penggunaan modal dari masing-masing sumber dana, untuk kemudian 

menentukan biaya modal rata-rata (average cost of capital) dari keseluruhan dana 

yang digunakan dalam perusahaan yang ini merupakan tingkat biaya penggunaan 

modal perusahaan (the firm�s cost of capital). 

 Kalkulasi biaya modal dihitung dari cara pembiayaan yang digunakan 

yaitu pada pos-pos yang terdapat disisi kanan neraca misal utang, saham preferen 

dan saham biasa. Namun biaya modal yang berasal dari hutang bukan hanya 

sebesar tingkat bunga, kecuali apabila jumlah uang yang diterima itu sama dengan 

nominal hutang. Biaya hutang akan sebesar beban bunga hutang ditambah dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hutang tersebut. Sedangkan 

biaya modal sendiri berasal dari penjualan saham biasa atau biaya emisi, laba 

ditahan dan saham preferen (Anonim C, 2009). Biaya yang diperhitungkan bagi 

modal saham baru dan laba ditahan adalah minimal sebesar opportunity cost dari 

dana tersebut atau sebesar tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan oleh 

pemegang saham atau investor (minimum required rate of return).  
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Daya beli masyarakat terhadap suatu jenis investasi juga akan 

mempengaruhi biaya modal (Keown, 1993:299). Daya beli ini dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi makro yang sedang terjadi jika keadaan ekonomi masyarakat 

baik, maka daya beli masyarakat akan naik, sehingga tingkat pengembalian akan 

turun dan akan dapat menekan biaya. 

 Dari pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

biaya modal adalah dimaksudkan untuk menghitung besarnya biaya riil yang 

harus dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan modal perusahaan. Caranya 

yaitu dengan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dari penggunaan 

hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. 

Di dalam konsep EVA, biaya modal merupakan salah satu contoh 

komponen yang penting untuk diperhitungkan sebagai cara untuk memperoleh 

laba bersih EVA. Menurut Weston dan Brigham (1993:218), konsep cost of 

capital (COC) sangat penting dalam kegiatan operasi perusahaan karena 

menyangkut 3 (tiga) hal sebagai berikut :  

1. Berkenaan dengan keputusan pengaggaran modal yang membutuhkan 

perkiraan biaya modal untuk penganggaran yang tepat 

2. Berkenaan dengan struktur keuangan perusahaan yang mempengaruhi 

tingkat resiko dan besarnya arus pendapatan sehingga mempengaruhi pula 

penetapan biaya modal, dan  

3. Berkenaan dengan keputusan-keputusan lain yang memerlukan perkiraan 

biaya modal  
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2.3.2 Komponen Biaya Modal 

Komponen biaya modal dapat dibedakan atas (Anonim C, 2009): 

1. Biaya hutang (cost of debt) 

 Biaya modal hutang menunjukkan seberapa besar biaya yang harus 

ditanggung oleh perusahaan atas penggunaan dana yang berasal dari pinjaman 

atau hutang. Pendapat Weston dan Brigham (1993:425) mengenai biaya modal 

hutang adalah "Biaya komponen utang yang digunakan untuk kalkulasi biaya 

modul rata-rata tertimbang adalah suku bunga utang (Kd) dikalikan dengan (l-t), 

dimana t adalah tarif pajak perusahaan yang bersangkutan�.  

2. Biaya laba ditahan (cost of retairned earning) 

 Biaya modal laba ditahan adalah bagian pendapatan perusahaan yang tidak 

dibagikan sebagai deviden, tetapi ditahan oleh perusahaan dan diinvestasikan 

kembali untuk memperkuat permodalah perusahaan. Alasan perlu 

diperhitungkannya biaya modal untuk laba ditahan adalah karena prinsip 

Opportunity cost, dalam hal ini sebanding dengan tingkat pemulihan yang akan 

diperoleh para pemegang saham seandainya bagian laba ini dibagikan sebagai 

deviden.  

3. Biaya saham preferen 

 Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh pembeli saham preferen. Saham preferen merupakan sumber 

modal yang merupakan kombinasi antara obligasi atau hutang jangka panjang 

dengan saham biasa. Dikatakan sebagai hutang karena saham preferen 

mengandung kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran secara 
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periodik dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham. Deviden saham 

preferen tersebut memiliki prioritas dalam pembayarannya sebelum deviden 

saham biasa dibayarkan. 

4. Biaya saham biasa 

 Pada biaya modal saham biasa, besarnya deviden saham biasa tidak 

ditentukan pada saat investor mengarahkan dana, tetapi bersifat tidak tentu 

(uncertain) tergantung kinerja perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. 

Hal ini berbeda dengan modal utang, karena sudah ada kepastian tingkat bunga 

yang disetujui. Untuk menaksir biaya modal saham biasa perlu pendekatan 

berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham 

(owners Expectation). Itulah sebabnya maka untuk menentukan biaya modal 

saham biasa harus berdasarkan nilai pasar yang berlaku dan bukan nilai buku. 

  

2.4 Saham 

Menurut Rusdin (2006:68) saham adalah sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim 

atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan salah satu instrumen 

keuangan di pasar modal. Saham dapat diartikan sebagai bukti penyertaan modal 

dalam kepemilikan suatu perusahaan.  

Saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preferred stock). Menurut Rahardjo (2006) investor yang 

memiliki saham, baik saham biasa maupun saham preferen akan mendapatkan 

bagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dividen. 
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Pembagian dividen oleh perusahaan akan dilakukan apabila kinerja keuangan 

perusahaan cukup bagus dan sudah mampu membayar kewajiban keuangan 

lainnya.  

2.4.1 Hubungan EVA dengan Harga Saham 

 Bagi perusahaan yang menerapkan konsep EVA dalam penilaian kinerja 

operasionalnya akan memberikan dampak yang positif karena perusahaan dapat 

mengetahui perkembangan dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian bersih 

dari modal biasa diperlihatkan secara jelas. Bila nilai EVA positif terdapat nilai 

tambah perusahaan selama operasinya, mengakibatkan pihak atau calon investor 

akan tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut. 

 

2.5 laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut Yadiati (2007:51), merupakan informasi 

keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan 

kepada pihak internal dan eksternal, yang berisikan seluruh kegiatan bisnis dari 

satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan 

komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Sedangkan 

menurut Munawir (2000:2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.  

Laporan keuangan merupakan alat utama manajemen untuk menunjukkan 

efektivitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi 
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pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut 

Horngren (1998: 22-23), laporan keuangan yang utama adalah: 

1. Neraca, adalah daftar seluruh aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari 

suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau 

akhir tahun. Neraca merupakan gambaran dari suatu entitas, sebab itu 

neraca sering juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. 

2. Laporan laba rugi, adalah suatu ikhtisar pendapatan dan pengeluaran 

beban dari suatu entitas pada suatu jangka waktu tertentu, misalnya untuk 

satu bulan atau satu tahun. Laporan laba rugi, yang disebut juga dengan 

laporan laba atau laporan operasi, adalah suatu gambaran tentang operasi 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi mengandung 

informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba bersih, yang 

merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Jika beban melebihi 

pendapatan, maka hasilnya adalah kerugian bersih untuk periode tersebut. 

3. Laporan ekuitas pemilik menyajikan iktisar perubahan yang terjadi dalam 

ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu jangka waktu tertentu, 

misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas pemilik 

berasal dari investasi yang dilakukan oleh pemilik dan dari laba bersih 

yang dihasilkan selama periode berjalan. Laba bersih dan kerugian bersih 

berasal dari laporan laba rugi. Investasi dan pengambilan pribadi oleh 

pemilik adalah transaksi-transaksi modal antara perusahaan dengan 

pemiliknya, jadi tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi. 
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4. Laporan arus kas menggambarkan jumlah kas masuk-penerimaan kas dan 

jumlah kas keluar-pembayaran atau pengeluaran kas dalam satu periode 

tertentu. Aktivitas usaha akan menghasilkan arus kas masuk bersih (bila 

penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas), serta arus kas keluar 

bersih (bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas). Laporan 

arus kas menggambarkan kenaikan dan penurunan bersih kas yang 

dimiliki perusahaan selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki 

perusahaan pada akhir periode. 

2.5.1 Tujuan penyampaian Laporan Keuangan 

 �Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan� (IAI, 

2002:4) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship). 

 Pemakai laporan keuangan memiliki beberapa kebutuhan informasi yang 

berbeda-beda dalam menggunakan laporan keuangan yang meliputi (Fitri, 2009): 

1. Investor.  

Informasi keuangan digunakan untuk membantu mereka menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. 

Perusahaan juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka 

untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 
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2. Karyawan. 

Informasi keuangan digunakan untuk melihat stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman. 

Tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar saat jatuh 

tempo. 

4. Pemasok dan kreditor lainnya. 

Tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk 

memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar saat jatuh tempo. 

Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu 

yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai 

pelanggan utama meraka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan. 

Berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah. 

Berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan dan untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.  
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7. Masyarakat. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.6 Analisa Rasio Keuangan 

Analisa rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

melakukan suatu pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan 

perusahaan (Anonim B, 2007). Kondisi keuangan perusahaan tercermin dari 

laporan keuangan, sehingga untuk mengukur kinerja finansial perusahaan 

diperlukan analisis terhadap laporan keuangan (Mulyadi, 2001:415).  

Dalam manajemen keuangan, penggunaan rasio keuangan biasanya untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan penting yang berkaitan dengan kinerja 

operasional perusahaan. Rasio keuangan merupakan bagian dari kegiatan menilai 

kinerja keuangan perusahaan dengan membagi elemen laporan keuangan yang 

satu dengan elemen yang lain yang berkaitan (Djarwanto, 1996). 

 Menurut Keown (2001:91), terdapat dua cara untuk membandingkan data 

keuangan perusahaan, yakni : 

1. Perbandingan rasio keuangan perusahaan selama beberapa periode (asumsi 

3 tahun terakhir). 

2. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lainnya. 
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 Rasio keuangan sendiri dapat dibedakan menjadi empat kelompok sesuai 

dengan tujuan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Rasio likuiditas, menurut Warsono (2003:32) rasio likuiditas adalah suatu 

rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio 

likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio lancar   :     Aktiva Lancar 

       Kewajiban Lancar 

Rasio Cepat   :      Aktiva Lancar � Persediaan 

                   Kewajiban Lancar 

2. Rasio leverage, menurut Warsono (2003:34) rasio leverage adalah 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang,  

Rasio Utang   :        Utang 

          Total Aktiva 

Time interest earned ratio :     Laba operasi 

         Beban Bunga 

3. Rasio Aktivitas, merupakan rasio keuangan yang mengukur bagaimana 

perusahaan secara efektif mengelola aktiva perusahaan. Semakin tinggi 

rasio aktivitas, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dayanya (Warsono, 2003:33). 
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Perputaran Persediaan  :  Beban Pokok Penjualan 

                Persediaan 

Perputaran Total Aktiva :          Penjualan 

              Total Aktiva 

4. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio keuangan yang menunjukkan 

seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik 

hubungannya dengan aset maupun ekuitas (Warsono, 2003:35). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur keefektifan manajemen dilihat dari laba yang 

dihasilkan terhadap penjualan dan investasi. 

Return on Total Asset  :           Laba Operasi Setelah Pajak 

               Total Aktiva 

Return On Equity  :           Laba Operasi Setelah Pajak 

       Ekuitas Pemegang Saham 

 Walaupun rasio-rasio merupakan alat yang sangat berguna, namn tidak 

terlepas dari beberapa keterbatasan dan harus digunakan dengan hati-hati. 

Keterbatasan analisis rasio keuangan antara lain (Sawir, 2005) : 

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis bergerak dibeberapa bidang usaha. 

2. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan merupakan hasil manipulasi. 

3. Perbedaan metode akuntansi yang digunakan akan menghasilkan metode 

yang berbeda. Misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode 

penilaian persediaan. 
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4. Informasi rata-rata industri adalah data umum yang hanya merupakan 

perkiraan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan dua perusahaan semen pada 

tiga tahun terakhir yaitu periode 2006 sampai dengan 2008 pada : 

 PT Holcim Indonesia Tbk yang beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto 

Kav. 38 Jakarta 12930.  

 PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Veteran Gresik 

61122 Jawa Timur. 

Keduanya adalah perusahaan yang sudah go public maka data yang 

penulis peroleh didokumentasikan dari pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Universitas Brawijaya dengan alamat Jl. MT. Haryono no. 165 Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif, yaitu studi yang 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai keadaan objek dan 

kemudian membandingkan dengan objek lain dan menarik kesimpulan terhadap 

nilai tambah ekonomi suatu perusahaan (Marzuki, 2002).  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Kuncoro 

(2003:124) mendefinisikan data kualitatif sebagai data yang tidak dapat diukur 

dalam suatu skala numeric (angka). Data kualitatif berupa uraian kata, kalimat, 

skema dan gambar, misalnya profil perusahaan. Sedangkan data kuantitatif adalah 

data yang dapat diukur dalam skala numeric, berupa angka-angka, misal data 

pembiayaan dan laporan keuangan dalam hal ini pada PT Holcim Indonesia Tbk 

dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (2002:248), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak 

secara langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain) dan diolah menjadi laporan dari sumbernya yang asli. Data penelitian ini 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun data-data yang diambil 

sebagai berikut: 

1. Daftar Indeks Harga Saham Gabungan 

Dalam hal ini penulis mengambil pergerakan harga saham tahunan 

untuk mengetahui tentang pergerakan dan penutupan harga saham 

yang akan digunakan untuk menghitung biaya modal perusahaan. 

2. Neraca Konsolidasi 
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Dalam neraca konsolidasi akan dapat dilihat struktur modal perusahaan 

yang terdiri dari hutang jangka panjang dan komposisi modal rata-rata 

tertimbang. Dari sini juga akan diperoleh data yang dibutuhkan untuk 

melakukan perhitungan EVA. 

3. Laporan Laba Rugi 

Dari laporan laba rugi perusahaan akan dapat diketahui laba 

perusahaan dengan perincian penghasilan dan biaya yang 

menimbulkan laba ini. Dari sini juga akan dapat diperoleh data untuk 

melakukan perhitungan EVA. 

4. Tingkat Suku Bunga SBI 

Tingkat suku bunga SBI berguna untuk mengukur besarnnya tingkat 

bunga bebas resiko yang berlaku di Indonesia. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan faktor yang penting dalam hal penelitian. Pengumpulan 

data memerlukan suatu teknik agar dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. 

Teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang digunakan. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder seperti yang 

dipaparkan oleh Indriantoro dan Supomo (2002:150) sebagai berikut: 

1. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan, 

seperti: 
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a. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dengan seksama 

teori-teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas 

untuk memberikan wawasan dan landasan teori. 

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mempelajari, 

mengklasifikasikan, dan menggunakan data sekunder yang berupa 

catatan-catatan, laporan-laporan, maupun formulir-formulir yang 

berhubungan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik seperti 

artikel, jurnal, ataupun informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.5 Metode Analisa Data  

Tahap-tahap didalam pengolahan data adalah: 

1. Editing   

Kegiatan untuk meneliti catatan para pencari data untuk mengetahui 

apakah catatan itu cukup baik untuk dapat digunkan untuk keperluan 

proses berikutnya. 

2. Tabulasi 

Merupakan tahap rangkaian proses analisa data. Pada tahap ini dapat 

dianggap data telah selesai diproses. Dalam keadaan yang ringkas dan 

tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, data dapat dibaca dengan mudah 

dan maknanya dapat dipahami. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Menurut Warsito (1992:89) analisis deskriptif memberikan fakta 

mengenai objek penelitian tanpa memberi penilaian. Kesimpulannya, analisis ini 

hanya bersifat memaparkan saja. Berikut proses analisisnya: 

Penulis melakukan perhitungan Rasio keuangan dan konsep EVA 

A. Menghitung rasio keuangan 

Rasio lancar   :     Aktiva Lancar 

       Kewajiban Lancar 

Rasio Cepat   :      Aktiva Lancar � Persediaan 

                   Kewajiban Lancar 

Rasio Utang   :        Utang 

          Total Aktiva 

Time interest earned ratio :     Laba operasi 

         Beban Bunga 

Perputaran Persediaan  :  Beban Pokok Penjualan 

                Persediaan 

Perputaran Total Aktiva :          Penjualan 

              Total Aktiva 

Return on Total Asset  :           Laba Operasi Setelah Pajak 

               Total Aktiva 

Return On Equity  :           Laba Operasi Setelah Pajak 

       Ekuitas Pemegang Saham 
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B. Menghitung nilai EVA 

EVA = Laba sebelum beban dan pajak �Beban pajak � Biaya modal 

Adapun langkah-langkah dalam penentuan nilai EVA adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

a. Menghitung biaya modal hutang sebelum pajak yaitu dengan cara 

besarnya bunga dibagi besar hutang. 

Kd =   I 
       D 

 Keterangan: 

Kd   = Biaya hutang sebelum pajak 

I  = Besarnya bunga 

D  = Besarnya hutang 

b. Menghitung Biaya Hutang Setelah Pajak 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung biaya modal hutang 

setelah pajak adalah sebagai berikut : 

Kd= Kd . (1 - T) 

Keterangan : 

Kd   = biaya hutang setelah pajak 

T   = tingkat pajak 

2. Menentukan Biaya Modal Sendiri (Cost of Equity).  

Rumus yang digunakan menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) : 
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Ks = Rf + (Rm - Rf) β 

Keterangan : 

Ks  = biaya modal sendiri 

Rf  = tingkat suku bunga bebas resiko 

Rm  = tingkat pengembalian dari portopolio pasar  

β  = tingkat resiko saham 

Untuk menghitung (β) digunakan persamaan dalam pendekatan regresi, 

yaitu: 

   β     =   

 22
)(  XXn  

Keterangan : 

n   = banyaknya periode pengamatan 

X  = tingkat keuntungan portopolio pasar (Rm) 

Y  = tingkat keuntungan surat berharga individu (Ri) 

Sebelum menghitung (β) maka terlebih dahulu menghitung tingkat 

portopolio pasar (Rm) dan tingkat keuntungan surat berharga individu 

(Ri). 

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat pengembalian dari portopolio pasar (Rm) 

Perhitungan ini berdasarkan indeks harga saham gabungan (IHSG), 

dengan rumus: 

Rmt =  IHSGt - IHSGt-1 
           IHSGt-1 

   YXXYn
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Keterangan : 

Rmt  = tingkat hasil pengembalian dari portopolio pasar 

IHSGt  = Indeks harga saham gabungan pada periode ke-t 

IHSGt-1  = Indeks harga saham gabungan sebelum periode 

   ke-t 

b. Tingkat hasil pengembalian saham individu (Ri) 

Rit =    ( Pit - Pi(t-1)) + Dit 

          Pi(t-1) 

Keterangan : 

Rit  = tingkat hasil pengembalian saham I pada periode ke-t 

Pit  = harga saham I pada periode ke-t 

Pi(t-1) = harga saham I pada periode sebelum ke-t 

Dit  = deviden saham I pada periode ke-t 

3. Menentukan Struktur Permodalan (dari neraca) dengan menjumlahkan 

total hutang dan modal saham. 

4. Menghitung Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

WACC = Wd . Kd (1-T) + Ws . Ke 

Keterangan : 

WACC = Weight Average Cost of Capital 

Wd  = prosentase hutang dari modal 

Kd (1-T) = biaya setelah pajak 

Ws  = prosentase saham biasa dari struktur modal 

Ke  = biaya saham biasa baru 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil PT. Holcim Indonesia Tbk 

Holcim adalah pemasok global terkemuka dari semen, agregat serta beton 

siap pakai dan aspal termasuk jasa yang terkait. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1912, sehubungan dengan pembangunan pabrik semen di Holderbank, 

Swiss. Pada awal tahun 1920, Holcim mulai berinvestasi secara selektif di Eropa, 

dan kemudian di luar negeri. Perusahaan Holcim telah terdaftar di Bursa Swiss 

SWX sejak 1958. Saat ini Grup Holcim beroperasi di lebih dari 70 negara di 

semua benua dan mempekerjakan sekitar 90.000 pekerja. 

PT Holcim Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan semen 

terbesar di Indonesia dengan keunggulan terkemuka dari usaha yang terintegrasi 

siap campuran beton dan agregat. PT. Holcim Indonesia Tbk. (sebelumnya 

bernama PT. Semen Cibinong Tbk.; IDX: SMCB) adalah sebuah perusahaan 

pembuat semen di Indonesia. Presiden direkturnya saat ini adalah Eamon Ginley. 

Perusahaan ini mulai dimiliki Holcim, salah satu perusahaan semen terbesar di 

dunia sejak 13 Desember 2001. Pergantian nama perusahaan dilakukan pada 1 

Januari 2006. (Anonim A, 2006). Holcim Indonesia terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia (BEI) di bawah referensi SMCB. Perusahaan ini sebenarnya yang 

pertama yang terdaftar pada peresmian Bursa Efek Jakarta pada tahun 1977 dan 

telah menjadi aktif diperdagangkan sejak counter.  

Pada tahun 2008, merek Holcim khas adalah yang pertama di industri 

semen Indonesia yang telah mencapai status Superbrand dan mencapai hadiah 

pertama dalam kategori lingkungan hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan 

NCSR Pelaporan Awards. Perusahaan semen ini adalah pemenang Award 2008 

Presiden untuk keselamatan, 2006 pemenang hadiah Dupont / Warta Ekonomi 

untuk sebagian besar perusahaan peduli keselamatan, PROPER Hijau status dan 

pemegang status emas pada manajemen keamanan dari kepolisian Indonesia 

(Anonim D, 2010). 

4.1.1.1 Segmen Bisnis  PT Holcim Indonesia Tbk 

Holcim adalah pelopor dan inovator di sektor semen yang berkembang 

sangat cepat di Indonesia, baik sebagai pasar untuk rumah, bangunan komersial 

maupun infrastruktur mengembang. Perusahaan ini adalah satu-satunya penyedia 

berbagai terintegrasi dari sembilan jenis semen, beton dan agregat. Holcim Beton 

pertama kali dikenal pasar dengan layanan telepon MiniMix untuk hari yang sama 

pengiriman beton siap-campuran, dan pertama dengan beton mobile batching 

tanaman. Holcim menjadi pelopor dalam menciptakan profesional pusat 

keunggulan dalam keterampilan kejuruan dan manajerial. Adapaun segmen bisnis 

yang digeluti PT. Holcim Indonesia yaitu: 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


41 
 

 

 Semen 

Holcim Indonesia setiap tahun memproduksi sekitar 7 juta ton klinker dan 

semen dikombinasikan; berbagai produk semen berkualitas tinggi dalam berbagai 

tas dan format massal baik untuk pelanggan lokal dan pasar ekspor di wilayah ini. 

 Solusi Rumah 

Sebuah paradigma baru untuk sektor semen dan bahan bangunan di 

Indonesia. Solusi Rumah memberikan pemilik rumah dengan segala yang mereka 

butuhkan dalam satu tempat, desain fleksibel, informasi biaya, bahan bangunan, 

tukang batu terampil dan saluran yang tepat untuk membantu pelanggan 

mendapatkan keuangan yang sesuai dari bank terkemuka. 

 Agregat 

Operasi tambang agregat berperan sendiri dari Maloko, Jawa Barat, 

Jeladri dan Jawa Timur. Holcim Indonesia diposisikan secara unik untuk 

melayani kebutuhan sendiri dan orang-orang dari industri konstruksi di batu 

pecah, kerikil dan pasir. 

 Beton 

Holcim Beton, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki ini beroperasi 

selama 24 jam yang terkoordinasi dengan jaringan instalasi pengolahan beton, 

instalasi pengolahan mobile, MiniMix dan truk mixer teratur untuk memastikan 

cepat dan ketepatan waktu pengiriman. 
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 Geocycle 

Geocycle handal adalah layanan manajemen sampah yang aman dan aman 

untuk memimpin perusahaan industri, manufaktur dan kotamadya. Keahlian dan 

pengalaman yang dimiliki Holcim yakni memberikan ketenangan pikiran dan 

solusi lengkap untuk limbah yang tidak diinginkan.  

4.1.1.2 Visi dan Misi PT Holcim Indonesia Tbk 

 Visi 

Menjadi yang terbaik dan paling dihormati berperforma perusahaan 

Indonesia di industri kami, peringkat di antara yang terbaik di Grup Holcim.  

 Misi 

Holcim Indonesia akan tumbuh dengan memberikan solusi pembangunan 

gedung terfokus pada segmen pelanggan yang berbeda, melalui pengembangan 

masyarakat, kepemimpinan yang inovatif dan jaringan terpadu, untuk 

menciptakan nilai maksimum bagi para stakeholder sementara merawat 

lingkungan dan masyarakat. 

a) Penglihatan 

Menyediakan kondisi hidup sehat untuk masa depan masyarakat. 

b) Nilai 

"Kemitraan" adalah Kekuatan kami, 

"Memberikan Janji kami" adalah Kinerja kami, 

"Perawatan" adalah Passion kita (Anonim E, 2010). 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


43 
 

 

4.1.2 Profil PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 agustus 1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. 

Pad atanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 

40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang sahamnya adalah 

Negara RI 73% dan masyarakat 27%. 

Pada bulan September 1995. Perseroan melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi 

Negara RI 65% dan masyarakat 35%. Tanggal 15 September 1995 PT Semen 

Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan Semen Tonasa, yang 

kemudian dikenal dengan nama Semen Gresik Group (SGG). Semen Gresik Grup 

merupakan market leader dengan total kapasitas produksi sebesar 17,25 juta ton 

dan merupakan 44,4% dari seluruh kapasitas industri semen di Indonesia. 

Kapasitas sebesar itu tentu merupakan gabungan kapasitas seluruh 

perusahaannya. Semen Gresik, dengan fasilitasnya yang dewasa ini berlokasi di 

Gresik dan Tuban, memiliki kapasitas produksi sebesar lebih dari 8,2 juta ton, 

sementara Semen Padang memiliki kapasitas produksi sebesar 5,57 juta ton dan 

Semen Tonasa mampu menghasilkan semen sebanyak 3,48 juta ton.  
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Pada tanggal 17 September 1998. Pemerintah melepas kepemilikan 

sahamnya di SGG sebesar 14% melalui penawaan terbuka yang dimenangkan 

oleh Cemex S.A. de C.V., perusahaan semen global yang berpusat di Mexico. 

Komposisi kepemilikan saham kembali menjadi Negara RI 51%, masyarakat 35% 

dan Cemex 14%. 

Pada tanggal 30 September 1999, komposisi kepemilikan saham kembali 

berubah menjadi Negara RI 51%, masyarakat 23.5% dan Cemex 25.5%. Pada 

tanggal 27 Juli 2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex S.A. de C.V. pada 

Blue Valley Holdings PTE Ltd.. sehingga komposisi kepemilikan saham sampai 

saat ini berubah menjadi Negara RI 51.01%, Blue Valley Holdings PTE Ltd. 

24.90% dan masyarakat 24.09% (Anonim I, 2010). Kapasitas terpasang riil SGG 

sebesar 16.92 juta ton semen per tahun, dan menguasai 46% pangsa pasar semen 

domestik. Beberapa jenis semen yang diproduksi Semen Gresik, antara lain : 1) 

Semen Portland Tipe I yang dikenal dengan nama ordinary Portland Cement 

(OPC), 2) Semen Portland Tipe II, 3) Semen Portland Tipe III, 4) Semen Portland 

Tipe V, 5) Special Blended Cement (SBC), 6) Portland Pozzolan Cement (PPC).  

4.1.2.1 Segmen Bisnis PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

PT Semen Gresik (Persero) termasuk perusahaan yang bergerak di bidang 

pabrikasi yaitu perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

Sesuai dengan namanya maka PT. Semen Gresik merupakan suatu perusahaan 

yang mengubah dan mengolah bahan baku kapur, tanh liat, pasir slika, pasir besi 
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dan bahan-bahan lain yang diperlukan menjadi bahan jadi berupa semen. Adapun 

kegiatannya berupa : 

 Manufaktur (Produksi) 

Meliputi kegiatan menambang, menggali, dan mengolah bahan sampai 

menjadi barang jadi yaitu semen. 

 Pemberi Jasa 

Meliputi penelitian, pengembangan, rancangan bangunan, perekayasa industri, 

konsultasi dan jasa teknik lainnya. 

 Perdagangan  

Melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi sebagai macam-macam semen 

serta barang-barang dari hasil produksi lainnya. 

4.1.2.2 Visi dan Misi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk 

 Visi  

Menjadi perusahaan persemenan bertaraf internasional yang tekermuka 

dan mampu meningkatkan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders).   

 Misi  

Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang 

berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi yang ramah 

lingkungan. 
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a) Mewujudkan manajemen perusahaan yang berstandar internasional dengan 

menjunjung tinggi etika bisnis, semangat kebersamaan, dan bertindak 

proaktif, efisien serta inofatif dalam berkarya. 

b) Memiliki keunggulan bersaing dalam pasar semen domestik dan internasional. 

c) Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategik untuk 

meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. 

d) Memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku 

kepentingan (stakeholders) terutama pemegang saham, karyawan dan 

masyarakat sekitar (Anonim K, 2010). 
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4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Perhitungan Rasio Keuangan dan Konsep EVA 

4.2.1.1 Perhitungan Rasio Keuangan 

TABEL 1 

Perhitungan Rasio Keuangan 

Per 31 Desember 2006, 2007, dan 2008 

 
No Rasio Keuangan PT. Semen Gresik PT. Holcim Indonesia 
  2006 2007 2008 2006 2007 2008 
1. Rasio Likuiditas        
 -Rasio Lancar 2.84 3.64 3.39 1.23 1.33 1.68 
 -Rasio Cepat 2.14 2.92 2.63 0.86 1.09 1.35 
2. RasioLeverage       
 -Rasio Utang 0.26 0.21 0.23 0.70 0.69 0.67 
 -Time Interest Earned 

   Ratio 
 

22.11 
 

206.18 
 

129.32 
 

0.05 
 

4.42 
 

4.79 
3. Rasio Aktivitas       
  -Perputaran Persediaan 5.26 5.34 4.34 7.51 9.47 7.59 
  -Perputaran Total  

  Aktiva 
 

1.16 
 

1.13 1.15 
 

0.42 
 

0.52 
 

0.63 
4. Rasio Profitabilitas       
  -Return on Total Asset 0.17 0.21 0.24 0.02 0.02 0.04 
  -Return on Equity 0.24 0.27 0.31 0.08 0.08 0.11 

Sumber  : Data Diolah 

Dari tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 Pada rasio lancar, besarnya hasil perhitungan rasio lancar menunjukkan 

besarnya kewajiban lancar yang dijamin dengan aset lancar. Aset lancar 

biasanya terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Hutang 

lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar jangka pendek, hutang jangka 

panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar (accrued) dan 

biaya-biaya yang belum dibayar (accrued) lainnya (terutama upah).  Rata-rata 
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rasio lancar untuk industry adalah 2,1 (Horngren dan Wachowicz, 1998:136). 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk mempunyai rasio lancar yang paling baik 

yaitu diatas rata-rata. Meskipun rasio lancar PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

dan PT Holcim indonesia Tbk sama-sama meningkat tiap tahunnya, namun 

peningkatan rasio PT. Semen Gresik (persero) Tbk lebih tinggi. Peningkatan 

rasio lancar menunjukkan PT. Semen Gresik (persero) Tbk mampu membayar 

hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar dengan baik.  

 Rasio cepat merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Rasio 

ini sebagai ukuran likuiditas yang lebih konservatif karena menyediakan aset 

yang benar-benar likuid dalam membayar hutang jangka pendeknya. 

Persediaan dianggap harta lancar perusahaan yang tingkat likuiditasnya 

rendah dan harta yang sering nilainya merosot bila terjadi likuidasi (Hertanti, 

2005). PT Semen Gresik (persero) Tbk mempunyai rasio cepat yang paling 

baik karena nilai rasio cepat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan PT 

Semen Gresik (persero) Tbk mampu membayar hutang yang segera harus 

dipenuhi dengan aset lancar yang lebih likuid. 

 Rasio utang menghitung presentasi total dana yang disediakan kreditur. Rata-

rata rasio hutang terhadap total aktiva untuk industry adalah 40% (Brigham 

dan Houston, 2001:86). PT Semen Gresik (persero) Tbk mempunyai rasio 

utang yang paling baik karena nilai rasio utangnya lebih rendah dan 
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mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan PT Semen Gresik (persero) Tbk 

dalam memenuhi segala kewajiban finansial jangka panjangnya mengalami 

penurunan. Sedangkan rasio utang PT Holcim Indonesia yang tinggi terhadap 

aktiva menunjukkan bahwa struktur keuangan perusahaan dalam kondisi tidak 

sehat. Dalam kondisi seperti ini perusahaan akan mudah collapse karena 

utang-utang perusahaan (jangka pendek maupun jangka panjang) tersebut 

tidak dijamin dengan aktiva lancar yang cukup. Oleh karena itu kreditur lebih 

menyukai rasio hutang yang rendah. Namun, pemilik biasanya menginginkan 

rasio ini tinggi untuk memperbesar laba atau jika menaikkan jumlah modal 

berarti melepaskan sebagian pengawasan, karena bertambahnya jumlah 

pemegang saham (Weston dan Brigham 1993:118). 

 Time Interest Earned diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar biaya bunga. PT Semen Gresik (persero) Tbk 

mempunyai Time Interest Earned yang paling baik karena nilainya meningkat 

tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar kemungkinan PT Semen Gresik (persero) Tbk mendapati 

bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan 

pinjaman baru dari kreditor. 

 Pada perputaran persediaan, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali 

persediaan telah dijual selama periode tertentu. PT Holcim indonesia Tbk 

mempunyai rasio perputaran persediaan yang lebih tinggi dibanding PT. 
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Semen Gresik (persero) Tbk. Hal ini menunjukkan dana PT Holcim indonesia 

Tbk yang tertanam dalam persediaan sangat baik dan cenderung mengalami 

peningkatan.  

 Rasio perputaran total aktiva menunjukkan berapa kali total aktiva perusahaan 

menghasilkan volume penjualan. Rasio ini sangat berguna untuk menghitung 

nilai penjualan yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah asetnya. PT 

Semen Gresik (persero) Tbk mempunyai perputaran total aktiva yang paling 

baik karena nilai perputaran total aktiva lebih tinggi dan meningkat tiap 

tahunnya. Hal ini menunjukkan penjualan yang dihasilkan PT Semen Gresik 

(persero) Tbk dengan total aktivanya meningkat setiap tahun.  

 Return on total asset merupakan rasio laba setelah pajak total aset atau 

merupakan tingkat pengembalian total aset. Rasio ini juga akan 

mencerminkan keuntungan yang diperoleh tanpa mengingat dari mana sumber 

modal dan menujukkan efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasi 

sehari-hari. PT. Semen Gresik (persero) Tbk mempunyai return on total asset 

yang paling baik karena nilainya lebih tinggi dan meningkat setiap tahun. Hal 

ini menunjukkan penghasilan yang diperoleh PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

setiap tahun meningkat dari total asetnya. Semakin besar ROA maka usaha 

pemanfaatan modal saham yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba 

dapat dikatakan semakin efektif. Hasil ROA yang baik, jika lebih dari atau 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


51 
 

 

sama dengan patokan rata-rata industri menurut Weston dan Brigham 

(1985:149) adalah 10 %. 

 Return on equity mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham. PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

mempunyai return on equity yang paling baik karena nilainya lebih tinggi dan  

meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan tingkat return yang diperoleh 

pemilik PT. Semen Gresik (persero) Tbk atas modal yang diinvestasikan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

4.2.1.2 Perhitungan EVA 

1. Menghitung Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

TABEL 2 
Perhitungan Biaya Modal Hutang 

 
 PT. Semen Gresik PT. Holcim Indonesia 
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Beban 
Bunga (1) 

 
80,490,497,

000 

 
11,625,211,

000 

 
26,192,484,

000 

 
122,372,000,

000 

 
117,706,000,

000 

 
205,849,000,

000 
Hutang 
Jangka 
Panjang (2) 

178,790,819
,000 

126,078,167
,000 

156,820,567
,000 

3,706,065, 
000,000 

3,449,202, 
000,000 

3,516,496, 
000,000 

Pajak (3) 0.40 0.40 0.40 0.38 0.31 0.30 
Biaya Modal 
Hutang (4) 0.45 0.09 0.17 0.03 0.03 0.06 
BMH 
Setelah 
Pajak 

 
0.27 

 
0.06 

 
0.10 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.04 

Sumber : Data Diolah 

Pada tabel 2 diketahui bahwa biaya modal hutang PT. Semen Gresik (persero) 

Tbk pada tahun 2006-2008 yaitu 0.45, 0.09, 0.17. Begitu pula dengan biaya modal 
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hutang setelah pajaknya pada tahun 2006-2008 yaitu 0.27, 0.06, 0.10 mengalami 

fluktuasi tiap tahunnya. 

Selain itu, diketahui juga bahwa biaya modal hutang PT. Holcim Indonesia 

Tbk pada tahun 2006-2008 yaitu 0.03, 0.03, 0.06. Begitu pula dengan biaya modal 

hutang setelah pajaknya pada tahun 2006-2008 yaitu 0.02, 0.02, 0.04 mengalami 

peningkatan hanya di tahun terakhir yaitu 2008. 

2. Menghitung Biaya Modal Sendiri (Cost of Equity) 

Analisis biaya modal sendiri (cost of equity) digunakan untuk mengetahui 

tingkat hasil minimum (minimum rate of return) yang harus dihasilkan oleh 

perusahaan atas dana yang diinvestasikan dalam suatu proyek yang bersumber dari 

modal sendiri (Anonim B, 2007).  

Untuk penghitungan biaya modal sendiri ( SK ) menggunakan penghitungan 

dengan pendekatan CAPM, yang diformulasikan sebagai berikut:  

Ks = Rf + (Rm - Rf) β 

Keterangan : 

Ks  = biaya modal sendiri 

Rf  = tingkat suku bunga bebas resiko 

Rm  = tingkat pengembalian dari portopolio pasar  

β  = tingkat resiko saham 

Suku bunga bank sentral tentunya masih berpotensi memiliki semua risiko, 

akan tetapi diasumsikan negara tidak mungkin gagal membayar (walaupun ada juga 
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kemungkinannya), oleh karena itu biasanya return dari risk free asset (Rf) digunakan 

suku bunga bank sentral (Naftali, 2007). Tingkat suku bunga bebas resiko yang 

dimaksud dalam rumusan tersebut adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

sebagai (Rf) dengan nilai sebesar : 

TABEL 3 
Tingkat Suku Bunga Bebas Resiko (Rf) 

 
 

Bulan 
Rata-rata (%) 

2006 2007 2008 
Januari 12.75% 9.50% 8.00% 

Februari 12.75% 9.25% 8.00% 
Maret 12.75% 9.00% 8.00% 
April 12.75% 9.00% 8.00% 
Mei 12.50% 8.75% 8.25% 
Juni 12.50% 8.50% 8.50% 
Juli 12.25% 8.25% 8.75% 

Agustus 11.75% 8.25% 9.00% 
September 11.25% 8.25% 9.25% 

Oktober 10.75% 8.25% 9.50% 
November 10.25% 8.25% 9.50% 
Desember 9.75% 8.00% 9.25% 
Per-tahun 11.83% 8.60% 8.67% 

Sumber : www.bi.go.id dan data diolah 

Suku bunga bank Indonesia merupakan patokan dalam menentukan besarnya 

bunga kredit dan tabungan. Kenaikan suku bunga pada umumnya akan membuat 

harga saham turun karena akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan 2 

(dua) cara yaitu 1) kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya modal (cost of 

capital) dalam bentuk beban bunga yang harus ditanggung perusahaan, sehingga 

labanya bisa terpangkas; 2) ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat 

dan harga produk akan semakin mahal sehingga konsumen mungkin menunda 

pembeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibat selanjutnya penjualan 
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perusahaan menurun dan penurunan penjualan mengakibatkan laba juga menurun dan 

akan menekan harga sahamnya yang listing di bursa. Jadi jika tingkat suku bunga 

tinggi, maka akan mengakibatkan harga saham turun dan risiko investasi menjadi 

menurun. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga rendah, maka akan mengakibatkan 

harga saham naik dan risiko investasi menjadi meningkat. 

 Pada tabel 4 diketahui nilai tingkat suku bunga bebas resiko dari tingkat suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia selama 2006-2008 dengan rata-rata per tahunnya 

11.83%, 8.60%, 8.67%. Hal ini menunjukkan pada tingkat suku bunga bebas resiko 

mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.  

Selanjutnya kita harus mencari jumlah (β) pada masing-masing perusahaan. 

Koefisien beta (β) digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengembalian atas 

investasi tertentu yang bergerak mengikuti pasar saham (Anonim B, 2007).  

TABEL 4 
Komponen Nilai Beta 

 
Tahun IHSG Rmt (X) Rit (Y) (XY) Rmt (X

2) 
PT. Semen Gresik (persero) Tbk : 
2006 1,263.145 0.075 1.064 

 
0.08 0.006 

2007 1,948.639 0.543 - 0.816 - 0.444 0.295 
2008 1,452.780 - 0.254 - 0.216 0.055 0.065 
Jumlah 4,664.56 0.364 0.032 - 0.309 0.366 
PT. Holcim Indonesia Tbk : 
2006 809.179 0.410 0.410 0.168 0.168 
2007 2,113.527 1.612 1.612 2.599 2.599 
2008 760.870 - 0.640 - 0.64 0.410 0.410 
Jumlah 3683.576 1.382 1.382 3.177 3.177 

Sumber : Data Diolah 
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Dari hasil perhitungan Rmt (return market) nampak jelas bahwa rata-rata per 

tahun tingkat pengembalian pasar PT. Semen Gresik (persero) Tbk pada tahun 2006 

sebesar 7.5%, tahun 2007 sebesar 54.3% dan pada tahun 2008 sebesar -25.4%. 

sedangkan pada PT. Holcim Indonesia Tbk untuk tahun 2006 sebesar 41%, tahun 

2007 sebesar 161.2% dan untuk 2008 sebesar -64%. Pada tahun 2007, Rmt masing-

masing perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 

sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kenaikan IHSG yang tinggi. Begitupun 

sebaliknya untuk tahun 2008, IHSG mengalami penurunan sehingga tingkat 

pengembalian pasar untuk kedua perusahaan ini bernilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi tingkat pengembalian pasar pada setiap 

tahunnya.  

 Selain itu, dari hasil perhitungan Rit (return individual) dapat diketahui bahwa 

rata-rata tingkat pengembalian saham PT. Semen Gresik (persero) Tbk pada tahun 

2006 sebesar 106.4 %, tahun 2007 sebesar -81.6 % dan pada tahun 2008 sebesar -21.6 

%. Rit PT. Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2006 sebesar 41%, tahun 2007 sebesar 

161.2% dan 2008 sebesar -64%. Meskipun sama-sama mengalami fluktuasi tiap 

tahunnya, namun terdapat perberbedaan dalam mencari tingkat pengembalian 

sahamnya. Salah satu faktor yang mengakibatkan perbedaan itu adalah karena PT. 

holcim Indonesia Tbk tidak membagikan deviden kepada para pemegang saham (not 

available).  
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Perhitungan nilai Beta (β) : 

 

   β =  22
)(  XXn  

a) PT. Semen Gresik (persero) Tbk :  b) PT. Holcim Indonesia Tbk 

     β =  (3 x - 0.309) � (0.364 x 0.032)       β =  (3 x 3.177) � (1.382 x 1.382) 

         (3 x 0.366) � (0.364)2          (3 x 3.177) � (1.382) 2 

=  - 0.927 - 0.011648    =  9.531 � 1.909924 

             1.098 - 0.132496           9.531 � 1.909924 

=  - 0.97218     = 1 

Berdasarkan persamaan CAPM diketahui bahwa bila nilai (β) = 1 artinya 

adanya hubungan yang sempurna dengan kinerja seluruh pasar yang diukur indek 

pasar (market indek). Bila (β) > 1 artinya saham cenderung naik dan turun lebih 

tinggi dari pada pasar. Sedangkan bila (β) < 1 artinya saham cenderung naik dan 

turun lebih rendah dari pada indek pasar secara umum (Naftali, 2007). Dari kedua 

perhitungan dapat diketahui besar koefisien Beta (β) PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

> 1 yaitu sebesar -0.96 sedangkan jumlah Beta (β) PT. Holcim Indonesia Tbk = 1. 

Setelah mengetahui tingkat suku bunga bebas resiko (Rf), tingkat 

pengembalian dari portopolio pasar (Rm), dan tingkat resiko saham (β) maka dapat 

dicari jumlah biaya modal sendiri (Ks) 

 

 

   YXXYn
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a) PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

TABEL 5 
Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ks) 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk 
 

Tahun SBI (Rf) β Rm Rm - Rf Ks 

2006 11.83% - 0.97 0.075 -0.0433 0.160 
2007 8.60% - 0.97 0.543 0.457 -0.357 
2008 8.67% - 0.97 - 0.254 -0.3407 0.417 

Sumber : Data diolah 

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa biaya modal sendiri PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk tahun 2006-2008 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 sebesar 

16%, tahun 2007 sebesar -35.7% dan tahun 2008 sebesar 41.7%. 

b) PT. Holcim Indonesia Tbk  

TABEL 6 
Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ks) 

PT. Holcim Indonesia Tbk 
 

Tahun SBI (Rf) β Rm Rm - Rf Ks 

2006 11.83% 1 0.410 0.2917 0.410 
2007 8.60% 1 1.612 1.526 1.612 
2008 8.67% 1 - 0.640 -0.7267 0.640 

Sumber : Data diolah 
 

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa biaya modal sendiri PT. Holcim Indonesia 

Tbk tahun 2006-2008 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 sebesar 41%, tahun 

2007 sebesar 161.2% dan tahun 2008 sebesar 64%. 
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3. Menentukan struktur modal dan WACC (Biaya Modal Rata-rata Tertimbang) 

TABEL 7 
Perhitungan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk 
 

Thn. Sumber 
Modal 

Jumlah (1) Proporsi 
(2) 

Biaya 
Modal (3) 

WACC 
(2x3) 

 

2006 Hutang Jangka 
Panjang 

178,790,819,000 23% 27% 6.25%  

 Modal Saham 593,152,000,000 77% 16% 12.29%  

 Jumlah 771,942,819,000 100% 43% 18.55% 143,177,841,130 

2007 Hutang Jangka 
Panjang 

126,078,167,000 18% 6% 1.05%   

 Modal Saham 593,152,000,000 82% -35.7 % -29.44%   
 Jumlah 719,230,167,000 100% -29.7% -28.39% -204,190,573,980 

2008 Hutang Jangka 
Panjang 

156,820,567,000 21% 10% 2.09%   

 Modal Saham 593,152,000,000 79% 41.7 % 32.98%   
 Jumlah 749,972,567,000 100% 51.7% 35.07% 263,026,440,700 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk tahun 2006-2008 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan 

menurunnya hutang jangka panjang di tahun 2007 sebesar Rp. 52,712,652,000 namun  

pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 30,742,400,000. Pada tahun 2006 proporsi 

hutang jangka panjang sebesar 23% sedangkan proporsi modal saham sebesar 77% 

dan diikuti penurunan hutang jangka panjang tidak terlalu siginfikan pada tahun 2007 

menjadi sebesar 18% sehingga proporsi modal saham sebesar 82%. Namun di tahun 

2008 proporsi hutang jangka panjang meningkat menjadi 21% dan modal saham 

sebesar 79%.  
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TABEL 8 
Perhitungan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang 

PT. Holcim Indonesia Tbk 
 

Thn Sumber Modal Jumlah (1) Proporsi 
(2) 

Biaya 
Modal 

(3) 

WACC 
(2x3) 

 

2006 Hutang Jangka 
Panjang 

3,706,065,000,000 49% 2% 0.98%  

 Modal Saham 3,831,450,000,000 51% 41% 20.91%  

 Jumlah 7,537,515,000,000 100% 43 % 21.89% 1,649,962,033,500 

2007 Hutang Jangka 
Panjang 

3,449,202,000,000 47% 2% 0.94%  

 Modal Saham 3,831,450,000,000 53% 161.2% 85.44%  

 Jumlah 7,280,652,000,000 100% 163.2% 86.38% 6,288,735,971,520 

2008 Hutang Jangka 
Panjang 

3,516,496,000,000 48% 4% 1.92%  

 Modal Saham 3,831,450,000,000 52% 64% 33.28%  

 Jumlah 7,347,946,000,000 100% 68% 35.20% 2,586,476,992,000 

Sumber : Data diolah 

Tabel 8 menunjukkan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang PT Holcim 

Indonesia Tbk tahun 2006-2008 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan 

menurunnya hutang jangka panjang di tahun 2007 sebesar Rp. 256,863,000,000 

namun  pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 67,294,000,000. Bila dibandingkan 

dengan sumber modal PT. Semen Gresik (persero) Tbk yang proporsi hutang jangka 

panjang dan modalnya sangat jauh berbeda, perbedaan proporsi hutang jangka 

panjang dan modal saham PT Holcim Indonesia Tbk nyaris tidak jauh berbeda. Hal 

ini dapat dilihat untuk tahun 2006, proporsi hutang jangka panjang dan  modal saham 

sebesar 49% dan 51%. Pada tahun 2007 proporsi hutang jangka panjang menurun 

menjadi 47% dan modal saham meningkat menjadi 53%. Sebaliknya di tahun 2008 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


60 
 

 

proporsi hutang jangka panjang meningkat menjadi 48% dan modal saham menurun 

menjadi 52%.  

5. Menentukan EVA (Economic Value Added) 

 Analisa EVA digunakan untuk mengetahui sisa laba (residual income) setelah 

penyedia modal diberikan kompensasi sesuai dengan tingkat pengembalian (return) 

yang diharapkan atau setelah semua biaya modal digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dibebankan (Anonim B, 2007). 

TABEL 9 
Perhitungan EVA 

 

Ket. 

PT Semen Gresik Tbk PT Holcim Indonesia Tbk 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

EBT 
1,857,041,828,

000 
2,560,214,299, 

000 
3,589,528,574,

000 
241,158,000, 

000 
186,502,000, 

000 
303,468,000, 

000 

T 
546,343,160, 

000 
766,657,014, 

000 
1,045,568,598,

000 
65,213,000, 

000 
17,092,000, 

000 
21,248,000, 

000 

EAT 
1,295,520,421,

000 
1,775,408,324, 

000 
2,523,544,472,

000 
175,945,000, 

000 
169,410,000, 

000 
282,220,000, 

000 

WACC 
143,177,841, 

130 
(204,190,573, 

980) 
263,026,440, 

700 
1,649,962,033,

500 
6,288,735,971,

520 
2,586,476,992,

000 

EVA 
1,152,342,579,

870 
1,979,598,897,

980 
2,260,518,031,

300 
(1,474,017,033

,500) 
(6,119,325,971

,520) 
(2,304,256,992

,000) 
Sumber : Data diolah 

Kedua perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan nilai WACC yang 

disebabkan oleh dua faktor yaitu menurun atau naiknya nilai biaya hutang (cost of 

debt) atau disebabkan menurun atau naiknya biaya ekuitas (cost of equity).  

Secara keseluruhan WACC sebagai pengurang EAT menentukan besar 

kecilnya EVA yang diperoleh perusahaan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui 

bahwa nilai EVA PT Semen Gresik (persero) Tbk selama 2006-2008 > 0, dimana 

nilai WACC lebih kecil daripada nilai EAT, sehingga dalam hal ini perusahaan 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


61 
 

 

mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi para pemegang saham. Kinerja 

keuangan PT Semen Gresik (persero) Tbk pada tahun 2006-2008 adalah sehat, hal itu 

tercermin pada nilai tambah ekonomis terus mengalami peningkatan.  

Sedangkan kinerja keuangan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2006-2008 

dalam kondisi yang tidak sehat, hal itu tercermin pada nilai EVA < 0 meskipun EVA  

cenderung mengalami peningkatan. Nilai WACC lebih besar daripada nilai EAT 

yang menunjukkan bahwa tidak terjadi proses nilai tambah pada perusahaan karena 

laba yang tersedia tidak mampu memenuhi harapan para penyandang dana sehingga 

dalam hal ini perusahaan tidak mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi para 

pemegang saham.  

4.2.2 Hasil Analisis Berdasarkan Rasio Keuangan dan EVA 

TABEL 10 
Perbandingan Rasio Keuangan dan EVA 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008

EVA 1,152,342,579,870 1,979,598,897,980 2,260,518,031,300 -1,474,017,033,500 -6,119,325,971,520 -2,304,256,992,000
Rasio Likuiditas 
 -Rasio Lancar 2.84 3.64 3.39 1.23 1.33 1.68

 -Rasio Cepat 2.14 2.92 2.63 0.86 1.09 1.35
RasioLeverage

 -Rasio Utang 0.26 0.21 0.23 0.7 0.69 0.67
 -Time Interest Earned Ratio 22.11 206.18 129.32 0.05 4.42 4.79
Rasio Aktivitas
Perputaran Persediaan 5.26 5.34 4.34 7.51 9.47 7.59

 -Perputaran Total Aktiva 1.16 1.13 1.15 0.42 0.52 0.63

Rasio Profitabilitas

 -Return on Total Asset 0.17 0.21 0.24 0.02 0.02 0.04

 -Return on Equity 0.24 0.27 0.31 0.08 0.08 0.11

Analisis Kinerja Keuangan
PT. Semen Gresik (persero) Tbk PT. Holcim Indonesia Tbk

 
Sumber : Data diolah 
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Hasil penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan metode analisis rasio 

keuangan dan EVA diketahui bahwa kondisi kinerja keuangan selama tahun 2006-

2008: 

a) PT. Semen Gresik (persero) Tbk  

 Mengalami peningkatan pada rasio lancar, return on total asset, return on 

equity, kecuali pada rasio cepat, rasio utang, time interest earned, perputaran 

persediaan dan perputaran total aktiva mengalami fluktuasi.  

 Antara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dapat diketahui kondisi kinerja 

keuangan PT. Semen Gresik (persero) Tbk adalah baik, karena perusahaan 

mampu menggunakan kenaikan dana yang berasal dari pinjaman yang 

ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas perusahaan tanpa mengganggu 

likuiditas perusahaan.  

 EVA (Economic Value Added) tiap-tiap tahun menunjukkan nilai positif dan 

terus mengalami peningkatan dari tahun 2006-2008. Kondisi EVA yang 

positif mencerminkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan 

biaya modal yang artinya manajemen mampu menciptakan peningkatan nilai 

kekayaan perusahaan. Terjadinya peningkatan EVA disebabkan oleh kenaikan 

laba bersih setelah pajak (EAT) selama tahun 2006-2008 dan perusahaan 

mampu menekan biaya modalnya. Jadi PT. Semen Gresik (persero) Tbk telah 

menghasilkan return di atas resiko yang harus ditanggung perusahaan.  
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b) PT. Holcim Indonesia Tbk  

 Mengalami peningkatan pada rasio cepat, time interest earned ratio, dan 

perputaran total aktiva, kecuali pada rasio cepat, perputaran persediaan, return 

on total asset, dan return on equity mengalami fluktuasi. Namun, terjadi 

penurunan pada rasio utangnya.  

 Antara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas dapat diketahui kondisi kinerja 

keuangan PT. Semen Gresik (persero) Tbk cukup baik karena perusahaan 

mampu menggunakan kenaikan dana yang tidak terlalu signifikan yang 

berasal dari pinjaman yang ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas 

perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan.  

 EVA (Economic Value Added) tiap-tiap tahun menunjukkan nilai negatif dan 

mengalami fluktuasi dari tahun 2006-2008. EVA negatif mencerminkan 

penurunan nilai kekayaan. PT. Holcim Indonesia Tbk belum mampu 

menghasilkan return (tingkat pengembalian investasi) di atas risiko yang 

harus ditanggung perusahaan (biaya modal atau cost capital), sehingga 

investasi pada PT. Holcim Indonesia Tbk bisa dikatakan tidak dapat 

melakukan penciptaan nilai ekonomis selama periode tahun 2006 sampai 

dengan 2008. Hal ini disebabkan karena WACC yang bernilai tinggi.  
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4.2.3. Hasil Perbandingan Rata-rata per Tahun Rasio Keuangan dan EVA 

TABEL 11 
Perbandingan Rasio Keuangan dan EVA 

Rata-rata Periode dari Tahun 2006 sampai 2008 
 

Analisis Kinerja   Rata-rata per tahun 

 Keuangan  
 PT. Semen Gresik    PT. Holcim   

 (persero) Tbk   Indonesia Tbk  

 EVA  
       

1,797,486,503,050  
     

(3,299,199,999,007) 

 Rasio Likuiditas      

    Rasio Lancar  3.29 1.41 

    Rasio Cepat  2.56 1.1 

 Rasio Leverage      

    Rasio Utang  0.23 0.69 

    Time Interest Earned Ratio  119.20 3.09 

 Rasio Aktivitas      

    Perputaran Persediaan  4.98 8.19 

    Perputaran Total Aktiva  1.15 0.52 

 Rasio Profitabilitas      

    Return On Total Asset  0.21 0.03 

    Return On Equity  0.27 0.09 

 
Sumber : Data diolah 
 

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa : 

1. EVA  

Rata-rata EVA PT. Semen Gresik (persero) Tbk selama tiga tahun adalah 

positif sehingga lebih besar dari pada EVA PT. Holcim Indonesia Tbk yang 

bernilai negatif. EVA positif dapat terjadi karena : 

a) Laba setelah pajak (EAT) lebih besar dari pada biaya modal PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk. Hal ini menandakan bahwa tingkat pengembalian 
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yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal. Laba setelah pajak (EAT) 

lebih besar karena beberapa faktor berikut: 

 Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan 

pendapatan dan pengaitan beban. Pada tahun 2006 pendapatan 

bersih yang dihasilkan Rp. 8,727,857,819,000 sedangkan beban 

pokok pendapatan Rp. 5,400,345,664,000. Pada tahun 2007 

pendapatan bersih mengalami kenaikan 10% menjadi Rp. 

9,600,800,642,000 sedangkan beban pokok pendapatan mengalami 

kenaikan sebesar 4% menjadi sebesar Rp. 5,600,143,971,000. Pada 

tahun 2008 pendapatan bersih mengalami kenaikan  27% menjadi 

sebesar Rp. 12,209,846,050,000 dan beban pokok pendapatan naik 

sebesar 22% menjadi sebesar Rp. 6,855,225,226,000. Jadi terdapat 

selisih yang signifikan antara pendapatan bersih dan beban pokok 

pendapatan untuk mendapatkan laba kotor. Karena beban pokok 

pendapatan lebih kecil, pengelolaan keuntungan bisa dilakukan 

dengan lebih baik, sehingga laba yang diraih pun menjadi lebih 

tinggi. 

 Persediaan di neraca pada tahun 2006, 2007, 2008 adalah sebesar 

Rp. 1,025,981,780,000, Rp. 1,047,871,704,000, dan Rp. 

1,580,551,957,000. Persediaan yang rendah dapat menghasilkan 

angka perputaran yang tinggi yang menandakan semakin cepatnya 
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perputaran dari dana-dana perusahaan dan akan semakin tingginya 

penghasilan yang akan diperoleh perusahaan. Seperti pada rasio 

aktivitas PT. Semen Gresik (persero) Tbk, dimana rata-rata per 

tahun perputaran persedian sebesar 4.98 dan perputaran total aset 

sebesar 1.15. Hal ini menunjukkan bahwa laba dapat besar bila 

penjualan tinggi, dan hal ini terjadi pada PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk yang telah memutar persediaan dan asetnya dengan 

baik. 

 Rasio leverage pada time interest earned ratio di dapatkan hasil 

119.20. Hal ini berkaitan dengan perhitungan seberapa laba 

sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap 

bunga. Beban bunga pada tahun 2006 sebesar Rp. 80,490,497,000, 

menurun di tahun 2007 dan 2008 menjadi Rp. 11,625,211,000 dan 

Rp. 26,192,484,000. Semakin tinggi time interest earned ratio, 

semakin baik kinerja keuangan perusahaan, dan semakin rendah 

beban bunga yang ada maka semakin tinggi laba setelah pajak 

yang akan dihasilkan. Sedangkan rasio utang PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk sebesar 0.23 dapat dikatakan cukup rendah bila 

dibandingkan dengan rasio utang PT. Holcim Indonesia Tbk yang 

sebesar 0.69. Rendahnya rasio leverage dapat diartikan ketika 

krisis ekonomi terjadi, perusahaan akan mempunyai risiko 
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kerugian lebih kecil dan mempunyai kesempatan memperoleh laba 

rendah ketika ekonomi melonjak menjadi baik. Nilai rasio utang 

menurun dapat disebabkan oleh total aset yang meningkat atau 

total utang yang menurun.  

 Rasio profitabilitas PT. Semen Gresik (persero) Tbk pada ROA 

sebesar 0.21 dan ROE sebesar 0.27 lebih tinggi dari pada PT. 

Holcim Indonesia yang sebesar 0.01 Dan 0.03. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dari total asetnya dan 

modal yang diinvestasikan oleh PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

lebih tinggi dari pada PT. Holcim Indonesia Tbk. Selain itu, laba 

bersih per saham dasar juga mengalami peningkatan dari tahun 

2006-2008 berturut-turut yaitu 218, 299, dan 426. Sehingga dapat 

terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham meningkat ketika 

rasio profitabilitas meningkat dari tahun 2006-2008. Selain itu, 

Agung Wiharto sebagai Manajer Hubungan Investor Semen Gresik 

(SG), mengungkapkan bahwa upaya perusahaannya meningkatkan 

kinerja sahamnya adalah dengan dua cara, yaitu fokus pada sinergi 

grup dan melakukan efisiensi. Seperti kita ketahui, SG memiliki 

dua anak perusahaan: PT Semen Padang di Sumatera Barat dan PT 

Semen Tonasa di Sulawesi Selatan. Salah satu upaya melakukan 

efisiensi adalah dengan efisiensi energi penunjang produksi semen 
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dan transportasi (Herni, 2009). Artinya kemampuan perusahaan 

untuk mencari keuntungan dapat dikatakan berhasil. 

 Namun, PT. Semen Gresik (persero) Tbk dengan earning after tax 

yang tinggi belum tentu karena laba operasionalnya tinggi, tetapi 

ada kemungkinan mendapatkan banyak sumbangsih yang besar 

dari pendapatan lain-lain seperti laba selisih kurs. PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk mendapatkan laba selisih kurs hanya pada 

tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 621,797,000, namun untuk tahun 

2006 dan 2008 mengalami kerugian. 

Sedangkan WACC lebih rendah karena: 

 Sebagai perusahaan semen, lazimnya struktur hutang jangka 

panjangnya berkisar antara 0 - 50% dari seluruh kapitalisasi. 

Semakin kecil hutang jangka panjang maka semakin kecil pula 

WACC yang dihasilkan hal ini berpengaruh pada EVA yang akan 

semakin tinggi berarti semakin positif . 

 Pada tahun 2006, 2007, 2008 biaya modal hutang setelah pajak 

adalah 27%, 6% dan 10% sedangkan biaya modal sahamnya 

sebesar 16%, -35.7%, dan 41.7%. Semakin rendah prosentase 

biaya modal hutang setelah pajak di tambah biaya modal saham, 

semakin rendah pula nilai WACC yang dihasilkan. 
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b) Saat pengukuran labanya, PT. Semen Gresik (persero) Tbk berlaku adil 

dalam mempertimbangkan harapan setiap penyedia dana (kreditur dan 

pemegang saham). Derajat keadilan dinyatakan dalam ukuran tertimbang 

dari struktur modal yang ada, dan berpedoman pada nilai pasar bukan 

pada nilai buku.  

c) PT. Semen Gresik (persero) Tbk merupakan perusahaan yang sudah 

mapan dan merupakan pemain dominan dibidangnya. Perusahaan ini 

mampu melakukan efisiensi atau pengendalian terhadap biaya (cost 

control). Dengan menjadi pemimpin dibidangnya, PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk lebih unggul dalam mendapatkan profit. Selain itu, PT. 

Semen Gresik (persero) sebagai perusahaan yang sudah stabil, kinerja 

EVA tahun lalu bisa mengindikasikan EVA ditahun berikutnya yang 

positif. 

 EVA negatif terjadi karena : 

a) Laba setelah pajak (EAT) lebih kecil dari pada biaya modal PT. Holcim 

Indonesia Tbk. Hal ini menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang 

sebagai akibat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah 

dari pada tingkat pengembalian yang dituntut oleh investor. Laba setelah 

pajak (EAT) lebih kecil karena beberapa faktor berikut: 

 Pada tahun 2006 pendapatan bersih yang dihasilkan Rp. 

2,993,197,000,000 sedangkan beban pokok pendapatan Rp. 
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2,356,038,000,000. Pada tahun 2007 pendapatan bersih mengalami 

kenaikan 0.25% menjadi Rp. 3,754,906,000,000 sedangkan beban 

pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar 0.06% menjadi 

sebesar Rp. 2,492,805,000,000. Pada tahun 2008 pendapatan 

bersih mengalami kenaikan 0.28% menjadi sebesar Rp. 

4,803,377,000,000 dan beban pokok pendapatan naik sebesar 

0.18% menjadi sebesar Rp. 2,933,054,000,000. Jadi selisih yang 

terjadi antara pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan 

untuk mendapatkan laba kotor tidak terlampau jauh. Beban pokok 

pendapatan memiliki nilai yang tingginya hampir sama dengan 

pendapatan bersih, sehingga selisih berupa laba yang diraih tidak 

terlampau jauh.  

 Persediaan di neraca pada tahun 2006, 2007, 2008 adalah sebesar 

Rp. 313,841,000,000, Rp. 263,316,000,000, dan Rp. 

386,624,000,000. Seperti pada rasio aktivitas PT. Holcim 

Indonesia Tbk, dimana rata-rata per tahun perputaran persedian 

sebesar 8.19 dan perputaran total aset sebesar 0.52. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. Holcim Indonesia Tbk telah memutar 

persediaan dengan efektif namun untuk perputaran asetnya harus 

diperbaiki lebih baik lagi karena kemampuan perusahaan 
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menghasilkan penjualan dengan menggunakan aset yang dimiliki 

masih rendah. 

Rasio leverage pada time interest earned ratio di dapatkan hasil 

3.09. Beban bunga pada tahun 2006 sebesar Rp. 122,372,000,000, 

menurun di tahun 2007 menjadi Rp. 117,706,000,000 dan di 2008 

meningkat menjadi Rp.205,849,000,000. Semakin rendah time 

interest earned ratio, semakin buruk kinerja keuangan perusahaan, 

dan semakin meningkatnya beban bunga maka semakin rendah 

laba setelah pajak yang akan dihasilkan. Selain itu juga, rasio 

utang 0.69 menandakan bahwa tingginya total dana yang 

disediakan oleh kreditur untuk membelanjai perluasan perusahaan 

(ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan dalam jumlah yang 

besar. Sebelum krisis ekonomi, PT. Holcim Indonesia berlomba-

lomba mendapatkan pinjaman dari luar negeri terutama mata uang 

US Dollar. Akibat dari kondisi ini PT. Holcim Indonesia dibanjiri 

oleh hutang-hutang dalam US Dollar. Kondisi ini bukanlah kondisi 

yang sehat, karena mudahnya perusahaan-perusahaan tersebut 

memperoleh dana dari luar negeri tidak diimbangi dengan 

kemampuan menghasilkan output yang cukup untuk membayar 

hutang-hutangnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 

pertengahan tahun 1997 atau dengan kata lain sebelum terjadinya 
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akuisisi Perseroan oleh Holcim Ltd., hingga sekarang masih 

menyisakan dampak negatif yang berkepanjangan bagi neraca 

Perseroan pasca akuisisi tersebut. Hal ini terbukti pada jumlah 

hutang yang meningkat tajam pada ringkasan laporan keuangan 

PT. Holcim Indonesia Tbk sebelum dan setelah krisis ekonomi 

tahun 1997. 

TABEL 12 
Rasio Utang 

Periode dari Tahun 1996 sampai 1998 
 

PT. Holcim Indonesia Tbk 
(jutaan rupiah) 

Tahun 
Kewajiban 

Jangka Panjang 
Total Utang Total Aset 

Rasio 
Utang 

1996 1,720,175 2,066,414 3,178,055 0.65 
1997 2,356,154 5,263,168 6,088,289 0.86 
1998 0 10,649,196 9,144,913 1.16 

Sumber : Data diolah 

Dari tabel 12 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kewajiban 

jangka panjang di tahun 1997 sebesar 37% dan berkurang 100% di 

tahun 1998. Sedangkan total utang meningkat sebesar 155% di 

tahun 1997 dan 102% di tahun 1998. Total asset juga meningkat 

sebesar 92% di tahun 1997 dan 50% di tahun1998. Begitu juga 

dengan rasio utang meningkat sebesar 0.21 pada tahun 1997 dan 

sebesar 0.3 pada tahun 1998. Meningkatnya total utang disebabkan 

oleh terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar mata 

uang asing, terutama Dollar Amerika Serikat. Perseroan pada saat 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


73 
 

 

itu memperoleh pendapatannya dalam mata uang Rupiah, 

sementara beberapa dari pinjaman yang dimiliki Perseroan dari 

kreditur diperoleh dalam mata uang asing terutama Dollar Amerika 

Serikat. Sebagai akibatnya, Perseroan mengalami kerugian yang 

signifikan dari translasi nilai mata uang asing. Selain itu juga, 

investor mulai menarik dana mereka dari PT. Holcim Indonesia 

dan mengakibatkan US Dollar menjadi langka dan sangat mahal. 

Untuk membuat rupiah tetap menarik, pada saat krisis ekonomi 

pemerintah meningkatkan suku bunga Rupiah sampai menjadi 

50% per tahun (Prasetiantono, 2007). Dengan tingkat bunga 

setinggi ini tentu saja dunia bisnis tidak dapat berjalan. Para pelaku 

tidak akan sanggup membayar bunga sebesar itu, dan akan lebih 

menguntungkan bagi mereka untuk menyimpan dananya pada 

perbankan daripada mengolahnya sebagai modal usaha.  

Seperti yang kita ketahui, PT. Holcim Indonesia merupakan 

perusahaan padat modal yang membutuhkan peralatan spesifik 

dengan investasi yang sangat besar. Saat ini Holcim merencanakan 

investasi baru di luar yang selama ini menjadi daerah produksinya, 

yaitu Cibinong dan Cilacap dengan melebarkan sayap ke Jawa 

Timur, yaitu dengan melakukan pembangunan pabrik di sebelah 

barat Surabaya (Harinowo dan Permata, 2006). Sehingga Holcim 
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memilih untuk mencari dana melalui peminjaman modal kepada 

pihak luar dan melalui hasil penjualan produk-produknya. Ia harus 

mematok harga tinggi agar dapat segera melunasi hutang tersebut. 

PT. Holcim Indonesia mematok harga yang lebih tinggi rata-rata 

Rp 1.500,00 per sak semen dari saingannya (Anonim H, 2010). 

Selain itu, ia menggunakan hutang sebagai cara yang efektif untuk 

dapat mengembangkan usaha secara cepat karena PT. Holcim 

Indonesia memiliki keuntungan yang rendah. Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Pecking order theory bahwa perusahaan-

perusahaan yang profitable (menguntungkan) umumnya 

meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan karena 

perusahaan mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi 

karena memerlukan external financing yang sedikit. Sedangkan 

perusahaan yang kurang profitable cenderung mempunyai hutang 

yang lebih besar karena dana internal tidak cukup dan hutang 

merupakan sumber eksternal yang lebih disukai (Hapsari, 2011). 

Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal 

sendiri karena pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi 

lebih murah dari biaya emisi saham baru (Saidi, 2004). Sebagian 

perusahaan menganggap bahwa penggunaan hutang dirasa lebih 

aman daripada menerbitkan saham baru. Menurut Babu dan Jain 
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(1998) terdapat empat alasan mengapa perusahaan lebih menyukai 

menggunakan hutang daripada saham baru, yaitu : 

(1) Adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga. 

(2) Biaya transaksi pengeluaran hutang lebih murah daripada biaya 

transaksi emisi saham baru. 

(3) lebih mudah mendapatkan pendanaan hutang daripada 

pendanaan saham. 

(4) Kontrol manajemen lebih besar adanya hutang baru daripada 

saham baru. 

Sedangkan menurut Sundjaja dan Inge (2003), pemilihan investasi 

dalam bentuk hutang jangka panjang dari sisi investor didasarkan 

pada beberapa hal berikut: 

1. Hutang dapat memberikan prioritas baik dalam hal pendapatan 

maupun likuidasi kepada pemegangnya. 

2. Mempunyai saat jatuh tempo yang pasti. 

3. Dilindungi oleh isi perjanjian hutang jangka panjang (dari segi 

resiko). 

4. Pemegang memperoleh pengembalian yang tetap (kecuali 

pendapatan obligasi). 

Rasio leverage ini menekankan pentingnya pendanaan utang 

dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 
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didukung dengan utang (Darsono dan Ashari, 2005). Dengan 

demikian semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang 

dihadapi perusahaan. Perusahaan-perusahaan pada negara 

berkembang, khususnya perusahaan dengan skala menengah 

kebawah juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan 

permodalan yang berasal dari hutang baik dalam bentuk loan 

ataupun obligasi, daripada mengedepankan modal saham yang 

dimiliki. Hal ini juga disebabkan pasar saham pada negara 

berkembang seperti Indonesia belum cukup berkembang, dimana 

pasar saham di indonesia saat ini masih tergolong semi strong. 

Selain itu juga return yang dihasilkan dari saham tidak pasti dan 

pemegang saham adalah pihak pertama yang menanggung resiko 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Shah dan Hijazi 

(2009) di Pakistan, dan Liu dan Tian (2009) yang menyatakan 

bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih 

cenderung menggunakan permodalan dari hutang (Admaja, 2010). 

 Rasio profitabilitas PT. Holcim Indonesia tahun 2006-2008 pada 

ROA dan ROE masih rendah. Dimana laba yang dihasilkan dari 

total aktivanya dan modal yang diinvestasikan juga rendah. Selain 

itu, laba bersih per saham dasar sempat mengalami penurunan di 

tahun 2007 dan meningkat lagi di tahun 2008. Adapun jumlahnya 
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dari tahun 2006-2008 berturut-turut yaitu 23, 22 dan 37. Sehingga 

dapat terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun 

ketika rasio profitabilitas menurun dari tahun 2006-2008. Artinya 

kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat 

dikatakan belum maksimal. 

 Pendapatan lain-lain berupa laba selisih kurs PT. Holcim Indonesia 

Tbk hanya terjadi laba pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 

383,121,000,000 sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 

mengalami kerugian. 

Sedangkan WACC lebih tinggi karena: 

 Penggunaan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional PT. 

Holcim Indonesia lebih banyak menggunakan dari unsur hutang,   

sehuingga perusahaan ini harus menanggung biaya atau beban modal 

yang besar, risiko yang ditanggung pun juga meningkat apabila 

investasi yang dijalankan perusahaan tidak menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal (Hapsari, 2011). Semakin besar hutang 

jangka panjang maka semakin tinggi pula WACC yang dihasilkan. 

Hal ini berpengaruh pada EVA yang akan semakin rendah dan 

memungkinkan nilai negatif. 

 Pada tahun 2006, 2007, dan 2008 biaya modal hutang setelah pajak 

adalah 2%, 2%, dan 4% sedangkan biaya modal sahamnya sebesar 

41%, 161.2%, dan 64%. Semakin tinggi prosentase biaya modal 
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hutang setelah pajak di tambah biaya modal saham, semakin tinggi 

pula nilai WACC yang dihasilkan. 

b) Saat pengukuran labanya, PT. Holcim Indonesia Tbk tidak berlaku adil 

dalam mempertimbangkan harapan setiap penyedia dana (kreditor dan 

pemegang saham).  

2. Rasio Likuiditas  

 Kemampuan likuiditas keuangan antar perusahaan cenderung berbeda-

beda. Munawir (2000:171) menyatakan rasio likuiditas sebagai rasio 

modal kerja, yaitu rasio yang digunakan untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga sangat 

membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang 

digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka panjang 

dan pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin 

mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang 

akan datang. Berdasarkan Rahardjo (2006:110) kriteria perusahaan yang 

mempunyai posisi keuangan kuat adalah yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya kepada pihak luar secara tepat waktu, mampu 

menjaga kondisi modal kerja yang cukup, mampu membayar bunga dan 

kewajiban dividen yang harus dibayarkan, dan menjaga posisi kredit utang 

yang aman. PT. Semen Gresik (persero) Tbk bisa dikatakan memiliki 

kriteria yang disebutkan Rahardjo karena selain rasio likuiditas (rasio 
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lancar maupun rasio cepat memiliki rata-rata lebih besar) PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk lebih tinggi, perusahaan ini juga membayar deviden 

dan memiliki rasio utang yang rendah. Lalu PT. Semen Gresik (persero) 

Tbk ini mempunyai lebih banyak aktiva likuid sehubungan dengan utang 

jangka pendeknya, sehingga Semen Gresik mempunyai kemampuan lebih 

besar untuk mendapatkan obligasi bernilai dari pada PT. Holcim Indonesia 

Tbk. Dapat dipahami bahwa semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin 

baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau 

kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber jangka pendeknya. 

Semakin tinggi angka rasio likuiditas, akan semakin baik bagi investor. 

Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati para 

investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan 

naik karena tingginya permintaan. Kenaikan harga saham ini 

mengindikasikan meningkatnya kinerja perusahaan dan hal ini juga akan 

berdampak pada para invesor karena mereka akan memperoleh tingkat 

pengembalian yang tinggi dari investasinya. 

 Rasio yang rendah : menunjukkan resiko likuiditas PT. Holcim Indonesia 

Tbk tinggi. 

 Rasio yang tinggi :  menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar PT. 

Semen Gresik (persero) Tbk yang akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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3. Rasio Leverage 

 Weston dan Brigham (1993:117) mengatakan rasio leverage mengukur 

perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang 

dipinjamkan dari kreditor. Rasio leverage PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

lebih besar dari pada rasio leverage PT. Holcim Indonesia Tbk. Time 

interest earned ratio PT. Semen Gresik (persero) Tbk memiliki rata-rata 

yang jauh lebih besar dari pada PT. Holcim Indonesia Tbk. Sedangkan 

untuk rasio utangnya, PT. Holcim Indonesia Tbk memiliki rata-rata yang 

lebih besar dari pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk. Semakin tinggi 

rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan 

yang dibiayai dari hutang. PT. Holcim Indonesia Tbk dengan leverage 

yang tinggi memilki resiko menderita kerugian yang besar, tetapi juga 

mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. 

Sebaliknya, PT. Semen Gresik (persero) Tbk dengan leverage yang 

rendah mempunyai resiko yang kecil bila perekonomian dalam keadaan 

menurun. Tetapi PT. Semen Gresik (persero) Tbk juga memiliki 

kemungkinan laba rata-rata yang rendah jika perekonomian menarik.  

Keputusan penggunaan leverage berarti menyeimbangkan kemungkinan 

laba yang tinggi dengan naiknya resiko. Melalui rasio utang, mereka bisa 

mengukur seberapa tinggi risiko utang yang diberikan kepada suatu 
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perusahaan. Namun, pembiayaan dengan utang atau leverage juga 

memiliki tiga implikasi penting (Brigham dan Houston, 2001:84) : 

1) Kreditor melihat kepada dana (equity) yang disediakan oleh 

hutangnya. 

2) Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemilik memperoleh 

wewenang pengawasan perusahaan dengan hanya investasi yang 

kecil. 

3) Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas 

investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman di banding 

pembayaran bunga, maka pengembalian atas modal pemilik akan 

lebih besar. 

 Rasio utang yang rendah : memerlukan perhatian dari pihak manajemen 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk untuk menggunakan utangnya dalam 

membiayai operasi maupun ekspansi perusahaan.  

 Rasio utang yang tinggi : menunjukkan PT. Holcim Indonesia Tbk 

menggunakan leverage keuangan yang tinggi, yang akan meningkatkan 

rentabilitas modal saham (ROE) dengan cepat.  

4. Rasio Aktivitas 

 Dengan rasio ini kita bisa mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam 

memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas PT. 

Semen Gresik (persero) Tbk lebih besar dari pada rasio aktivitas PT. 
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Holcim Indonesia Tbk. Hal ini tercermin dari rasio perputaran persediaan 

maupun rasio perputaran total aktiva PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

yang memiliki rata-rata rasio lebih besar. Perusahaan yang memiliki 

margin keuntungan rendah biasanya memiliki rasio perputaran total aktiva 

yang tinggi, sementara yang margin keuntungannya tinggi memiliki rasio 

perputaran total aktiva yang rendah. Hal ini berarti PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk bisa memperoleh penjualan yang tinggi dengan bekerja 

keras memutar asset dan persediaannya. 

 Perputaran yang rendah : pada PT. Holcim Indonesia Tbk menandakan 

adanya mismanajemen, seperti kurangnya pengendalian aset yang efektif. 

Diperlukan adanya evaluasi strategi, pemasaran dan pengeluaran modal 

(investasi). 

 Perputaran yang tinggi : menunjukkan manajemen yang baik dalam 

memanfaatkan asset untuk menghasilkan pendapatan pada PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk. 

5. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Semakin Rasio profitabilitas PT. Semen Gresik 

(persero) Tbk lebih besar dari pada rasio profitabilitas PT. Holcim 

Indonesia Tbk. Hal ini tercermin dari rasio lancar maupun rasio cepat PT. 

Semen Gresik (persero) Tbk yang memiliki rata-rata rasio lebih besar. 
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 Rasio yang rendah : menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan secara keseluruhan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk belum 

efektif dalam  menghasilkan laba. 

 Rasio yang tinggi : menunjukkan keefektifannya kebijakan dan  keputusan 

manajemen PT. Semen Gresik (persero) Tbk dalam menciptakan 

keuntungan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan perhitungan atas penilaian kinerja keuangan dari tahun 2006 

sampai 2008 dengan menggunakan metode rasio keuangan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja PT. Semen Gresik (persero) Tbk baik dan mengalami 

peningkatan. Namun untuk PT. Holcim Indonesia Tbk masih harus tetap 

memperbaiki kinerja keuangannya dengan mengurangi jumlah hutangnya yang tinggi 

karena perusahaan dihadapkan pada beban bunga utang perusahaan yang besar. 

Rendahnya efisiensi relatif pada PT Holcim Indonesia mencerminkan bahwa 

manajemen perusahaan belum mampu mengelola keuangan perusahaan secara 

optimal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selain itu, dari hasil 

perhitungan rasio keuangan dan laporan keuangan PT. Semen Gresik (persero) Tbk 

dan PT. Holcim Indonesia Tbk, laba yang dihasilkan oleh kedua perusahaan 

mengalami kenaikan dari  tahun 2006 ke 2008. 

a) Analisis likuiditas dilakukan dengan menggunakan rasio yaitu rasio lancar 

dan rasio cepat. Rasio lancar dan rasio cepat yang paling baik adalah PT. 

Semen Gresik (persero) Tbk. 
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 Rasio likuiditas pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Hal ini terbukti dari rasio lancar yang mengalami kenaikan 

pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 0.8 dan 2008 menurun sebesar 0.25 

akibat adanya penambahan hutang lancar perusahaan yang signifikan di 

tahun 2008. Begitu pula dengan rasio cepat yang terjadi kenaikan 

pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 0.78 namun menurun menjadi 0.29 

di tahun 2008. 

 Rasio likuiditas pada PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami fluktuasi. Hal 

ini terbukti dari rasio lancar yang mengalami kenaikan pertumbuhan pada 

tahun 2007 sebesar 0.10 dan 2008 sebesar 0.35 akibat adanya 

pengurangan hutang lancar perusahaan yang signifikan di tahun 2008. 

Namun untuk rasio cepat, terjadi kenaikan pertumbuhan dari tahun ke 

tahun yaitu 0.23 pada tahun 2007 dan 0.26 di tahun 2008 

b) Analisis leverage dilakukan dengan menggunakan rasio yaitu rasio utang dan 

Time interest earned ratio. Rasio utang dan Time interest earned ratio yang 

paling baik adalah PT. Semen Gresik (persero) Tbk. 

 Rasio leverage pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Hal ini terbukti dari rasio utang yang mengalami penurunan 

pertumbuhan sebesar 0.05 pada tahun 2007 dan meningkat sebesar 0.02 di 

tahun 2008. Pada Time interest earned ratio mengalami peningkatan yaitu 

di 2007 sebesar 184.07 dan menurun di tahun 2008 sebesar 76.86. 
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 Rasio leverage pada PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami fluktuasi. Hal 

ini terbukti dari rasio utang yang mengalami penurunan pertumbuhan pada 

tahun 2007 sebesar 0.01 dan 2008 sebesar 0.02. Namun untuk Time 

interest earned ratio mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu di 

2007 sebesar 4.37 dan 2008 sebesar 0.37. 

c) Analisis aktivitas dilakukan dengan menggunakan rasio yaitu rasio perputaran 

persediaan dan rasio perputaran total aset. Rasio perputaran persediaan yang 

paling baik PT. Holcim Indonesia Tbk sedangkan rasio perputaran total aset 

adalah PT. Semen Gresik (persero) Tbk. 

 Rasio aktivitas pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Hal ini terbukti dari perputaran persediaan yang mengalami 

peningkatan pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 0.08 dan menurun 

sebesar 1 di tahun 2008. Pada perputaran total aktiva mengalami 

penurunan yaitu sebesar 0.03 di tahun 2007 dan meningkat di tahun 2008 

sebesar 0.02. 

 Rasio aktivitas pada PT. Holcim Indonesia Tbk mengalami fluktuasi. Hal 

ini terbukti dari perputaran persediaan yang mengalami peningkatan 

pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 1.96 dan menurun di tahun 2008 

sebesar 1.88. Namun untuk perputaran total aktiva mengalami penurunan 

di 2007 sebesar 0.10 dan meningkat di tahun 2008 sebesar 0.11. 
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d) Analisis profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rasio yaitu Return on 

total asset dan Return on equity. Return on total asset dan Return on equity 

yang paling baik adalah PT. Semen Gresik (persero) Tbk. 

 Rasio Profitabilitas pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Hal ini terbukti dari Return on total asset yang mengalami 

kenaikan pertumbuhan pada tahun 2007 sebesar 0.04 dan di tahun 2008 

sebesar 0.03. Namun untuk Return on equity mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun yaitu di tahun 2007 sebesar 0.03 dan 2008 sebesar 0.04. 

 Rasio Profitabilitas pada PT. Holcim Indonesia (persero) Tbk mengalami 

fluktuasi. Hal ini terbukti dari Return on total asset pertumbuhannya stabil 

pada tahun 2007 dan meningkat di tahun 2008 sebesar 0.02. Pada Return 

on equity juga mengalami pertumbuhan yang stabil di tahun 2007 dan 

meningkat di tahun 2008 sebesar 0.03. 

Bedasarkan penilaian kinerja keuangan dari tahun 2006 sampai 2008 dengan 

menggunakan metode EVA didapatkan hasil: 

a)  EVA positif (EVA>0) pada PT. Semen Gresik (persero) Tbk menunjukkan 

bahwa perusahaan ini telah berhasil menciptakan nilai dan memaksimalkan 

nilai perusahaan bagi pemiliknya. Dengan kata lain, selama periode tahun 

2006-2008, return yang diharapkan oleh pemegang saham sebagai pemilik 

perusahaan telah dapat dipenuhi oleh perusahaan. EVA positif terjadi karena : 
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1) Laba setelah pajak (EAT) lebih besar dari pada biaya modal PT. Semen 

Gresik (persero) Tbk. 2) Jumlah hutang jangka panjang yang rendah. 3) 

Prosentase biaya modal hutang setelah pajak dan biaya modal sendiri yang 

rendah.  

b) EVA negatif (EVA>0) pada PT. Holcim Indonesia Tbk menunjukkan bahwa 

perusahaan ini belum mampu menciptakan nilai dan memaksimalkan nilai 

perusahaan bagi pemiliknya. Dengan kata lain, selama periode tahun 2006-

2008 perusahaan tidak dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi para 

pemegang saham sehingga return yang diharapkan belum terpenuhi. EVA 

negatif terjadi karena : 1) Laba setelah pajak (EAT) lebih kecil dari pada 

biaya modal PT. Holcim Indonesia Tbk. 2) Jumlah hutang jangka panjang 

yang tinggi. 3) Prosentase biaya modal hutang setelah pajak dan biaya modal 

sendiri yang tinggi.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja 

keuangan paling baik jika diukur dengan metode Rasio Keuangan dan EVA adalah 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk karena kinerjanya selama tahun 2006-2008 

cenderung mengalami peningkatan pada Analisis Rasio Keuangan dan cenderung 

bernilai positif pada EVA. 
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5.2 Saran 

Dengan mengetahui hasil komparatif yang telah dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti mempunyai saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan yaitu 

sebagai berikut: 

1. PT. Semen Gresik Tbk dan PT. Holcim Indonesia Tbk adalah perusahaan go 

public dan artinya menerbitkan saham secara terbuka. Penulis dapat 

mengimplikasikan bahwa sebaiknya perusahaan menggunakan konsep 

Economic Value Added dan analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja 

keuangan PT Semen Gresik (persero) Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk, 

demi eksistensi dan kemajuan masing-masing perusahaan.  

2. Pada hasil analisis kinerja keuangan PT. Semen Gresik Tbk dan PT. Holcim 

Indonesia Tbk baik menggunakan rasio keuangan dan konsep EVA 

(Economic Value Added) / NITAMI, perusahaan diharapkan mengurangi 

hutang dari pihak luar agar biaya modal hutang tidak menjadi tinggi. Artinya 

adalah semakin tinggi biaya modal maka semakin tinggi pula resiko yang 

akan ditanggung perusahaan karena investor atau pemegang saham akan 

menuntut return yang sepadan dengan jumlah investasi yang mereka 

tanamkan pada perusahaan. 

3. Jika dilihat dari sisi profit, penyedia dana maupun pihak-pihak terkait akan 

terkecoh, karena laba yang tinggi belum menjamin terjadi nilai tambah bagi 

perusahaan. Hal ini juga tergantung pada struktur modal serta biaya modal 
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setiap komponennya. Jadi manajemen masing-masing perusahaan perlu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya untuk mengindari EVA yang 

negatif.  

4. Penulis mengimplikasikan bahwa perusahaan harus mempertahankan prestasi 

yang baik, memperbaiki yang kurang baik dan meningkatkan prestasi untuk 

masa yang akan datang.  

5. Sebaiknya perusahaan terus memelihara kinerja keuangan perusahaan secara 

lebih baik lagi dari tahun 2006-2008, karena berdasarkan metode rasio 

keuangan masih adanya rasio pertumbuhan perkembangan yang mengalami 

penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. 

6. Penerapan EVA sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan sangat sesuai 

dan mendukung prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Coorporate 

Gavernance (GCG). Kunci utama dalam penerapan GCG adalah adanya 

transparansi, keterbukaan informasi dan keterlibatan semua unsur dalam 

perusahaan termasuk stakeholders dalam suatu bentuk kerjasama yang baik. 

EVA dapat dijadikan sebagai pintu gerbang dalam mewujudkan terlaksananya 

GCG di Indonesia. Investor dan kreditor yang akan melakukan investasi 

jangka panjang, serta fokus pada perbaikan kinerja perusahaan dimasa yang 

akan datang, sebaiknya menggunakan Economic Value Added sebagai 

indikator dalam berinvestasi dan menilai kemampuan manajemen dalam 

mengelola modal. 
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7. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan semua jenis perusahaan 

semen yang telah terdaftar di BEJ sebagai sampel penelitian, sehingga dapat 

mencerminkan reaksi pasar modal untuk perusahaan semen yang ada di 

Indonesia secara keseluruhan. 

8. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya, 

karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini berpengaruh terhadap pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan. 

9. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode pengamatan 

agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 
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LAMPIRAN 

 

 

LAMPIRAN I 

Perhitungan Rasio Keuangan  

1. Rasio Likuiditas 

 Rasio lancar = Aktiva Lancar 

Kewajiban Lancar 

Perusahaan 2006 2007 2008 
Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

4,153,262,738,000 5,267,911,660,000 7,083,421,705,000 2007 meningkat 0.08 

1,460,085,635,000 1,445,874,275,000 2,092,099,489,000 2008 menurun 0.25 

 = 2.84  = 3.64  = 3.39   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

1,049,572,000,000 1,460,971,000,000 1,924,756,000,000 2007 meningkat 0.1 

855,818,000,000 1,098,383,000,000 1,143,456,000,000 2008 meningkat 0.35 

 = 1.23  = 1.33  = 1.68   
  

 Rasio Cepat = Aktiva Lancar � Persediaan 

      Kewajiban Lancar 

Perusahaan Tahun     Keterangan 

PT. Semen Gresik 
(persero) Tbk 

2006 
 4,153,262,738,000 - 1,025,981,780,000 

2.14 
  

1,460,085,635,000   

2007 
5,267,911,660,000 - 1,047,871,704,000 

2.92 2007 meningkat 0.78 
1,445,874,275,000 

2008 
7,083,421,705,000 - 1,580,551,957,000  

2.63 2008 menurun 0.29 
2,092,099,489,000 

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

2006 
1,049,572,000,000  - 313,841,000,000 

0.86 
  

855,818,000,000   

2007 
1,460,971,000,000  - 263,316,000,000  

1.09 2007 meningkat 0.23 
1,098,383,000,000 

2008 
1,924,756,000,000  � 386,624,000,000  

1.35 2008 meningkat0.26 
1,143,456,000,000 
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2. RasioLeverage 

 Rasio Utang = Utang 

    Total Aktiva 

Perusahaan 2006 2007 2008 
Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

1,915,245,938,000 1,795,640,393,000 2,429,248,657,000 2007 menurun 0.05 

7,496,419,127,000 8,515,227,431,000 10,602,963,724,000 2008 meningkat 0.23 

 = 0.26  = 0.21  = 0.23   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

4,967,178,000,000 4,950,893,000,000 5,137,054,000,000 2007 menurun 0.01 

7,065,846,000,000 7,208,250,000,000 7,674,980,000,000 2008 menurun 0.67 

 = 0.7  = 0.69  = 0.67   
 

 Time interest earned ratio = Laba operasi 

                 Beban Bunga  

Perusahaan 2006 2007 2008 
Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

1,779,379,376,000 2,396,848,237,000 3,387,185,850,000 2007 meningkat 184.07 

80,490,497,000 11,625,211,000 26,192,484,000 2008 meningkat 76.86 

 = 22.11  = 206.18  = 129.32   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

6,178,000,000 520,463,000,000 986,203,000,000 2007 meningkat 4.37 

122,372,000,000 117,706,000,000 205,849,000,000 2008 meningkat 0.37 

 = 0.05  = 4.42  = 4.79   
 

3. Rasio Aktivitas 

 Perputaran Persediaan  = Beban Pokok Penjualan 

     Persediaan 
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Perusahaan 2006 2007 2008 Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

5,400,345,664,000 5,600,143,971,000 6,855,225,226,000 2007 meningkat 0.08 

1,025,981,780,000 1,047,871,704,000 1,580,551,957,000 2008 menurun 1 

 = 5.26  = 5.34  = 4.34   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

2,356,038,000,000 2,492,805,000,000 2,933,054,000,000 2007 meningkat 1.96 

313,841,000,000 263,316,000,000 386,624,000,000 2008 menurun 1.88 

 = 7.51  = 9.47  = 7.59   
 

 Perputaran Total Aktiva = Penjualan 

     Total Aktiva 

Perusahaan 2006 2007 2008 Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

8,727,857,819,000 9,600,800,642,000 12,209,846,050,000 2007 menurun 0.03 

7,496,419,127,000 8,515,227,431,000 10,602,963,724,000 2008 meningkat 0.02 

 = 1.16  = 1.13  = 1.15   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

2,993,197,000,000 3,754,906,000,000 4,803,377,000,000 2007 meningkat 0.1 

7,065,846,000,000 7,208,250,000,000 7,674,980,000,000 2008 meningkat 0.11 

 = 0.42  = 0.52  = 0.63   
 

4. Rasio Profitabilitas 

 Return on Total Asset = Laba Operasi Setelah Pajak 

     Total Aktiva 

Perusahaan 2006 2007 2008 Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

1,295,520,421,000 1,775,408,324,000 2,523,544,472,000 2007 meningkat 0.04 

7,496,419,127,000 8,515,227,431,000 10,602,963,724,000 2008 meningkat 0.03 

 = 0.17  = 0.21  = 0.24   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

175,945,000,000 169,410,000,000 282,220,000,000 2007 stabil 

7,065,846,000,000 7,208,250,000,000 7,674,980,000,000 2008 meningkat 0.02 

 = 0.02  = 0.02  = 0.04   
 

 Return On Equity = Laba Operasi Setelah Pajak 

       Ekuitas Pemegang Saham 
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Perusahaan 2006 2007 2008 Keterangan 

PT. Semen 
Gresik 
(persero) Tbk 

1,295,520,421,000 1,775,408,324,000 2,523,544,472,000 2007 meningkat 0.03 

5,499,614,451,000 6,627,262,565,000 8,069,585,873,000 2008 meningkat 0.04 

 = 0.24  = 0.27  = 0.31   

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

175,945,000,000 169,410,000,000 282,220,000,000 2007 stabil 

2,098,668,000,000 2,257,357,000,000 2,537,926,000,000 2008 meningkat 0.04 

 = 0.08  = 0.08  = 0.11   
 

LAMPIRAN II 

Perhitungan EVA 

 Menghitung Tarif Rata-Rata Pajak 

Tax   = 28% x EBT 

Tarif Rata-rata  =  Tax  

    EAT 

Perusahaan Tahun EBT 
Tarif  

Tax EAT 
Tarif 

PPh 
Badan 

 Rata-
Rata 

PT. Semen 
Gresik 

(persero) Tbk 

2006 1,857,041,828,000 28% 519,971,711,840 1,295,520,421,000 0.4 
2007 2,560,214,299,000 28% 716,860,003,720 1,775,408,324,000 0.4 
2008 3,589,528,574,000 28% 1,005,068,000,720 2,523,544,472,000 0.4 

PT. Holcim 
Indonesia Tbk 

2006 241,158,000,000 28% 67,524,240,000 175,945,000,000 0.38 
2007 186,502,000,000 28% 52,220,560,000 169,410,000,000 0.31 
2008 303,468,000,000 28% 84,971,040,000 282,220,000,000 0.3 

 

 Menghitung Rmt (X) dan Rit (Y) 

Perhitungan Rmt (X) sebagai tingkat hasil pengembalian dari portofolio pasar sebagai 

berikut : 

Rmt =   IHSGt - IHSGt-1 
       IHSGt-1 

a) PT. Semen Gresik (persero) Tbk : 

 2006 = 1,263.145 � 1,174.635  = 0.075 
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   1,174.635 

2007 = 1,948.639 - 1,263.145  = 0.543 

   1,263.145 

2008 = 1,452.780 - 1,948.639  = - 0.254 

   1,948.639 

b) PT. Holcim Indonesia Tbk 

2006 = 809.179 � 573.671  = 0.410 

   573.671 

2007 = 2,113.527 - 809.179   = 1.612 

   809.179 

2008 = 760.870 - 2,113.527    = - 0.640 

   2,113.527 

 Perhitungan Rit (Y) sebagai tingkat hasil pengembalian saham I pada periode ke t sebagai 

berikut: 

Rit =    ( Pit - Pi(t-1)) + Dit 

                  Pi(t-1) 

a) PT. Semen Gresik (persero) Tbk : 

2006 = (36,300 � 17,800) + 443.12 = 1.064 

17,800 

2007 = (5,600 � 36,300) + 1092.06  = - 0.816 

36,300 

 

2008 =  (4,175 � 5,600) + 215.19     = -0.216 

   5,600  
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b) PT. Holcim Indonesia Tbk 

2006 = (670 - 475) +  0  = 0.410 

  475 

2007 = (1750 - 670) + 0  = 1.612 

670 

2008 = (630 - 1750 ) + 0         = - 0.64 

   1750 
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LAMPIRAN  III 

Keterangan 2,006                    2,007                  2,008                   
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas 1,743,589,294       2,822,280,357    3,746,684,082     
Investasi Jangka Pendek 185,000,000          117,000,000       89,500,000          
Piutang Usaha:
Piutang ketiga setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 821,037,874          870,966,886       1,144,595,533     
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 283,519,048          284,498,805       345,675,427        
Piutang lain-lain setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 18,930,587            18,606,874         28,669,473          
Persediaan 1,025,981,780       1,047,871,704    1,580,551,957     
Uang Muka 42,765,669            78,071,072         123,776,552        
Beban di bayar di muka 29,111,091            27,191,862         22,125,262          
Pajak di bayar di muka 3,327,395              1,424,100           1,843,419            
Jumlah Aktiva Lancar 4,153,262,738       5,267,911,660    7,083,421,705     
AKTIVA TIDAK LANCAR
Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya 16,581,516            10,725,000         9,860,341            
Piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 12,890,286            11,285,274         9,647,475            
Aktiva Pajak Tangguhan 17,848,475            24,020,420         75,637,805          
Investasi pada perusahaan asosiasi 43,829,717            50,259,261         59,566,321          
Properti investasi -                            12,243,919         13,763,698          
Aktiva Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan deplesi 3,162,919,267       3,089,621,873    3,308,878,167     
Beban yang ditangguhkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi 62,158,567            22,205,918         22,459,610          
Aktiva tidak lancar lain-lain 26,928,561            26,954,106         19,728,602          
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 3,343,156,389       3,247,315,771    3,519,542,019     
JUMLAH AKTIVA 7,496,419,127       8,515,227,431    10,602,963,724   
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Bank Jangka Pendek 84,668,763            50,008,391         -                          
Hutang Usaha :
                -        Pihak Ketiga 393,547,600          431,828,440       697,994,847        

PT Semen Gresik, Tbk
Neraca Konsolidasi

Per 31 Desember 2006, 2007, 2008
(Angka dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)
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                -        Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 71,056,026            85,915,062         107,156,762        
Hutang lain-lain 36,710,017            38,015,341         33,539,157          
Beban yang masih harus dibayar 463,599,930          435,435,415       642,465,418        
Hutang Pajak 297,985,156          267,167,102       461,088,236        
Uang Muka Penjualan 35,253,307            61,692,241         56,148,537          
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun :
                -       Hutang Bank 2,894,200              3,084,200           3,494,200            
                -       Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia 30,843,134            30,843,134         29,239,095          
                -       Hutang Bunga dan Denda 43,527,502            41,884,949         41,185,414          
                -       Hutang Obligasi-bersih -                            -                         19,787,823          
Jumlah Kewajiban Lancar 1,460,085,635       1,445,874,275    2,092,099,489     
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Pajak Tangguhan 63,946,332            56,230,225         18,399,614          
Kewajiban Imbalan Kerja 196,622,191          161,405,773       147,175,089        
Hutang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang Jatuh Tempo
dalam Satu Tahun :
                 -      Hutang Bank 8,812,527              9,382,000           8,317,800            
                 -      Pinjaman dari Pemerintahan Republik Indonesia 96,358,705            65,515,571         36,276,476          
                 -      Hutang Bunga dan Denda 73,619,587            51,180,596         28,957,807          
                 -      Kewajiban Sewa Pembiayaan -                            -                         83,268,484          
Hutang Lain-lain 15,800,961            6,051,953           14,753,898          
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 455,160,303          349,766,118       337,149,168        
Jumlah Kewajiban 1,915,245,938       1,795,640,393    2,429,248,657     
Hak Minoritas Atas Ekuitas Anak Perusahaan 81,561,738            92,324,473         104,129,194        
Ekuitas
Modal Saham 593,152,000          593,152,000       593,152,000        
Tambahan Modal disetor 1,247,355,440       1,247,355,440    1,247,355,440     
Modal Saham yang diperoleh Kembali -                            -                         (193,509,881)       
Saldon Laba  - dicadangkan 100,880,000          253,338,000       253,338,000        
Saldon Laba  - belum dicadangkan 3,558,227,011       4,533,417,125    6,169,250,314     
Jumlah Ekuitas 5,499,614,451       6,627,262,565    8,069,585,873     
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,496,422,127       8,515,227,431    10,602,963,724   
Sumber : Bursa Efek Indonesia  
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LAMPIRAN  IV 

Keterangan 2006 2007 2008
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas 287,284,000       681,794,000       852,862,000       
Piutang Usaha:
Piutang ketiga setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 337,498,000       429,403,000       503,586,000       
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 59,660,000         41,318,000         55,282,000         
Piutang lain-lain setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 31,952,000         23,058,000         20,642,000         
Persediaan 313,841,000       263,316,000       386,624,000       
Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka 19,337,000         22,082,000         45,760,000         
Aktiva Lancar Lainnya -                     -                      60,000,000         
Jumlah Aktiva Lancar 1,049,572,000    1,460,971,000    1,924,756,000    
AKTIVA TIDAK LANCAR
Aktiva Pajak Tangguhan - Bersih 3,326,000           27,441,000         32,916,000         
Aktiva Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan deplesi 5,906,379,000    5,671,804,000    5,598,217,000    
Aktiva tidak lancar lain-lain 106,569,000       48,034,000         119,091,000       
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 6,016,274,000    5,747,279,000    5,750,224,000    
JUMLAH AKTIVA 7,065,846,000    7,208,250,000    7,674,980,000    
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Jangka Pendek -                         -                         242,975,000       
Hutang Usaha :
Pihak Ketiga 222,760,000       288,424,000       325,077,000       
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2,986,000           6,410,000           1,484,000           
Hutang lain-lain 25,127,000         31,161,000         113,137,000       
Hutang Pajak 37,193,000         26,027,000         44,078,000         
Beban yang masih harus dibayar 227,016,000       319,116,000       299,783,000       
Kewajiban Sewa Pembiayaan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun -                         -                         2,211,000           

PT Holcim Indonesia, Tbk
Neraca Konsolidasi

Per 31 Desember 2006, 2007, 2008
(Angka dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)
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Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun :
                 -      Pihak Hubungan Istimewa -                         -                         109,500,000       

                  -      Pihak Ketiga 340,736,000       427,245,000       5,211,000           
Jumlah Kewajiban Lancar 855,818,000       1,098,383,000    1,143,456,000    
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih 184,689,000       225,846,000       260,944,000       
kewajiban Sewa Pembiayaan setelah Dikurangi Bagian Jatuh 
Tempo dalam Satu Tahun -                         -                         1,619,000           
Hutang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang Jatuh Tempo
dalam Satu Tahun :
                 -      Pihak Hubungan Istimewa 1,762,223,000    1,843,240,000    3,511,597,000    

                  -      Pihak Ketiga 1,943,842,000    1,605,962,000    4,899,000           
Kewajiban Imbalan Kerja 59,230,000         56,201,000         90,810,000         
Hutang Lain-lain 161,376,000       121,261,000       123,729,000       
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 4,111,360,000    3,852,510,000    3,993,598,000    
Jumlah Kewajiban 4,967,178,000    4,950,893,000    5,137,054,000    
Ekuitas
Modal Saham 3,831,450,000    3,831,450,000    3,831,450,000    
Tambahan Modal disetor 3,890,522,000    3,890,522,000    3,890,522,000    
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 2,098,734,000    2,098,734,000    -                         
Cadangan Lindung Nilai 12,372,000         1,651,000           -                         
Defisit (7,734,410,000)   (7,565,000,000)   (5,184,046,000)   
Jumlah Ekuitas 2,098,668,000    2,257,357,000    2,537,926,000    
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,065,846,000    7,208,250,000    7,674,980,000    
Sumber : Bursa Efek Indonesia  
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LAMPIRAN  V 

Keterangan 2006 2007 2008

Pendapatan Bersih 8,727,857,819   9,600,800,642   12,209,846,050 

Beban Pokok Pendapatan 5,400,345,664   5,600,143,971   6,855,225,226   

Laba Kotor 3,327,512,155   4,000,656,671   5,354,620,824   

Beban Usaha 1,548,132,779   1,603,808,434   1,967,434,974   

Laba Usaha 1,779,379,376   2,396,848,237   3,387,185,850   

Penghasilan/ (Beban) Lain-lain

  - Penghasilan Bunga 125,351,050      138,149,002      223,998,802      

  - Laba Penjualan Aset Tetap -                        3,304,517         5,856,035         

  - (Kerugian)/ Keuntungan Selisih Kurs-Bersih (3,048,195)        621,797            (9,234,802)        

  - Beban Bunga (80,490,497)      (11,625,211)      (26,192,484)      

  - Penghasilan Lain-lain Bersih 29,450,342        24,943,087       (3,130,975)        

Jumlah Penghasilan/ (Beban) Lain-lain Bersih 71,262,700        155,393,192      191,296,576      

Bagian Atas Laba Bersih Perusahaan Asosiasi 6,399,752          7,972,870         11,046,148       

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 1,857,041,828   2,560,214,299   3,589,528,574   

Beban Pajak Penghasilan 546,343,160      766,675,014      1,045,568,598   

Laba Sebelum Hak minoritas 1,310,698,668   1,793,539,285   2,543,959,976   

Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan 15,178,247        18,130,961       20,415,504       

Laba Bersih 1,295,520,421   1,775,408,324   2,523,544,472   

Laba Bersih Per Saham Dasar 218                   299                   426                   

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Laba Rugi Konsolidasi

Per 31 Desember 2006, 2007, 2008

(Angka dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)

PT Semen Gresik, Tbk
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LAMPIRAN  VI 

Keterangan 2006 2007 2008
Pendapatan Bersih 2,993,197,000 3,754,906,000    4,803,377,000   
Beban Pokok Pendapatan 2,356,038,000 2,492,805,000    2,933,054,000   
Laba Kotor 637,159,000    1,262,101,000    1,870,323,000   
Beban Usaha :
Penjualan dan Distribusi 393,483,000    435,925,000      566,810,000      
Umum dan Administrasi 237,498,000    305,713,000      317,310,000      
Jumlah Beban Usaha 630,981,000    741,638,000      884,120,000      
Laba Usaha 6,178,000        520,463,000      986,203,000      
Penghasilan/ (Beban) Lain-lain
  - Penghasilan Bunga 11,295,000      15,617,000        14,139,000        
  - Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap 2,920,000        15,797,000        (54,286,000)       
  - Amortisasi Goodwill -                      -                        (5,640,000)         

     - Realisasi penghapusan hutang bunga ditangguhkan -                      -                        99,429,000        
  - (Kerugian)/ Keuntungan Selisih Kurs-Bersih 383,121,000    (173,795,000)     (532,037,000)     
  - Beban Bunga (122,372,000)   (117,706,000)     (205,849,000)     
  - Beban Uang Pisah (42,808,000)     (78,289,000)       -                        
  - Rugi Penjualan Perusahaan Asosiasi (394,000)         -                        -                        
  - Penghasilan Lain-lain Bersih 3,218,000        4,415,000          1,509,000          
Jumlah Penghasilan/ (Beban) Lain-lain Bersih 234,980,000    (333,961,000)     (682,735,000)     
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 241,158,000    186,502,000      303,468,000      
Beban Pajak Penghasilan (65,213,000)     (17,092,000)       (21,248,000)       
Laba Bersih 175,945,000    169,410,000      282,220,000      
Laba Bersih Per Saham Dasar 23                   22                      37                      
Sumber : Bursa Efek Indonesia

PT Holcim Indonesia, Tbk
Laba Rugi Konsolidasi

Per 31 Desember 2006, 2007, 2008
(Angka dalam tabel disajikan dalam ribuan Rupiah)
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