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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kinerja 
keuangan yang diukur dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate of 
Return. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 7 perusahaan dari populasi 
19 perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan 
periode 2003-2007. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan 
pertimbangan (purposive sampling) untuk sampel bersyarat yang ditentukan 
dengan kriteria-kriteria tertentu. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel 
independen terhadap variabel dependen. Secara parsial, penelitian ini 
menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen, dua variabel (ROE dan 
OCF) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ROR sedangkan dua
variabel lainnya (ROI dan EVA) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
ROR. Secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel
independen (ROI, ROE, OCF, dan EVA) terbukti berpengaruh secara signifikan 
terhadap ROR.. Hal ini berarti konsep penilaian kinerja tersebut dapat digunakan
sebagai indikator (tolak ukur) dalam melakukan penilaian terhadap tinggi
rendahnya kinerja keuangan pada perusahaan otomotif.

Kata kunci : Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), 
Operating  Cash Flow (OCF), Economic Value Added (EVA),
Rate of Return (ROR).



THE INFLUENCE ANALYSIS OF FINANCE PERFORMANCE WHICH 

MEASURED WITH ROI, ROE, OCF, AND EVA

TOWARDS RATE OF RETURN
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By:
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Advisor Lecturer:
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Abstract

This research was conducted to give empirical evidence that finance performance 
influence which is measured with ROI, ROE, OCF, and EVA towards rate of 
return. This research uses 7 companies from population 19 companies of 
automotive listed companies on BEI who issued financial statement 2003-2007 in 
period. Sample was used are taken by purposive sampling for conditional sample 
that is determined with certain criteria. Data analysis which used is multiple 
regressions to tests independent variables influence towards dependent variable. 
Partially, this research shows that from four independent variables, two variables 
(ROE, and OCF), are proved influential significant towards ROR while other 
variables (ROI and EVA) unproved influential significant towards ROR. 
Simultaneously, this research shows that all independent variables (ROI, ROE, 
OCF, and EVA) proved influential significant towards ROR. It means that the 
performance evaluation concept can be become indicator as evaluation towards 
how tall finance performance at automotive companies. 

Keyword : Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), 
Operating  Cash Flow (OCF), Economic Value Added (EVA), 
Rate of Return (ROR).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu sebelum melakukan investasi, investor perlu memastikan bahwa 

investasinya tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian (rate of return) 

yang diharapkan, yaitu dengan melakukan investasi pada saham perusahaan yang 

memiliki kinerja baik. 

Perkembangan yang semakin pesat membawa implikasi pada persaingan 

antar perusahaan. Berbagai macam informasi sangat mempengaruhi pandangan 

investor dalam mengambil keputusan investasi terutama informasi dari dalam 

perusahaan (informasi internal perusahaan). Salah satu penilaian investor 

berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen 

sehingga perusahaan harus menunjukkan performa yang bagus agar investor 

tertarik berinvestasi pada perusahaan tersebut. Performa keuangan yang bagus 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang bagus pula. 

Dengan membeli saham perusahaan tersebut, investor berharap dapat memperoleh 

keuntungan atau return sesuai dengan yang diharapkan. Fenomena tersebut 

menuntut perusahaan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

kinerjanya agar tetap bertahan dalam persaingan yang ketat. Untuk itu diperlukan 

suatu pengukuran dalam hal ini adalah pengukuran kinerja agar dapat mengetahui 
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kinerja perusahaan yang sebenarnya sehingga dapat bertahan dalam persaingan 

yang semakin ketat. 

Teori pasar efisien menyebutkan bahwa harga sekuritas secara langsung 

merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan 

pengetahuan dari para investor. Di dalam pasar yang kompetitif, harga 

ekuilibrium suatu aktiva ditentukan oleh tawaran yang tersedia dan permintaan 

agregrat. Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Informasi-

informasi ini berkaitan erat dengan laporan keuangan. Di mana informasi tersebut 

diwujudkan salah satunya dengan penggunaan rasio keuangan untuk menilai 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Informasi-informasi dari laporan keuangan 

sangat berguna bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan, laba akuntansi 

selalu menjadi fokus utama yang diperhatikan. Alat ukur finansial yang sering 

digunakan untuk mengukur tingkat laba adalah Return on Investment (ROI). 

Selain itu dapat juga dipakai Return on Equity (ROE). Namun dalam menilai 

kinerja perusahaan tidak cukup hanya menggunakan laba akuntansi saja, karena 

laba akuntansi kurang mempunyai makna apabila tidak didukung oleh 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas. Maka digunakanlah Operating 

Cash Flow (OCF) sebagai penilai kinerja perusahaan yang menurut penelitian 

Baridwan (1997), Hastuti (1998), Suadi (1998), Asyik (1999), dan Triyono (2000) 

dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi para pemakai informasi laporan 

keuangan. 
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Kelemahan ROI, ROE, dan OCF adalah tidak memperhatikan risiko yang 

dihadapi perusahaan dengan mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit 

untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai 

perusahaan atau tidak. Untuk mengatasi hal tersebut, dipakailah EVA (Economic 

Value Added) yang mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu 

perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan beban 

biaya modal (cost of capital), dimana beban biaya modal mencerminkan tingkat 

risiko perusahaan. EVA merupakan indikator adanya penciptaan nilai dari suatu 

investasi. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai 

bagi pemilik modal, karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi tingkat biaya modal. 

Perencanaan investasi yang efektif harus dimiliki oleh seorang investor 

supaya memperoleh keuntungan di pasar modal. Salah satu bentuk investasi yang 

dilakukan oleh para pemodal adalah dengan membeli saham untuk memperoleh 

return berupa dividen atau capital gain. Konsep-konsep penilaian kinerja dan 

pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian investasi harus diperhatikan oleh 

investor. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang kepastian investasi yang 

akan dilakukan terhadap perusahaan yang dinilai termasuk dalam kategori 

perusahaan yang berkinerja baik.

Bani (2005) melakukan riset tentang “Pengaruh Economic Value Added

dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Return Pemegang Saham”. Profitabilitas 

diukur dengan ROA dan ROE. Hasilnya tidak menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan antara variabel EVA, ROA dan ROE dengan variabel return saham. 
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Atau dengan kata lain, EVA, ROA dan ROE tidak berpengaruh secara positif 

terhadap return saham. Riset tersebut dilakukan pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2003.

Yuniawan (2006) melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Pengaruh 

Penilaian Kinerja dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate of Return 

pada Perusahaan Manufaktur di BEJ”. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

variabel ROI, OCF, dan EVA berpengaruh signifikan terhadap Rate of Return 

(ROR) sedangkan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap ROR. Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) antara tahun 2001-2004. 

Basuki  (2006) melakukan riset tentang ”Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan  

terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (2003)”. Rasio keuangan diukur dengan DER, ROA, ROE, NPM, OPM, 

PER, dan PBV. Hasil riset menunjukkan bahwa ketujuh variabel independen 

tersebut baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-

sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Riset tersebut 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang sahamnya tercatat di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) pada tahun 2003. 

Adi (2007) melakukan penelitian yang berjudul ”Analisa Pengaruh 

Penilaian Kinerja dengan Konsep Konvensional dan Konsep Valued Based  

terhadap Rate of Return pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ”. 

Variabel independen yang digunakan adalah ROI, ROE, OCF, dan EVA, dan 

sebagai variabel dependennya adalah Rate of Return. Hasil pengujian 
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menunjukkan bahwa penilaian kinerja dengan menggunakan konsep konvensional

(ROI, ROE, OCF) dan konsep value based (EVA) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat pengembalian (rate of return). Penelitian tersebut 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

antara tahun 2001-2004. 

Kumala (2007) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kinerja 

Keuangan terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEJ”. Kinerja keuangan diukur dengan EPS, PER, DER, ROI, dan ROE. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan yang terdiri dari EPS, PER, 

DER, ROI, ROE tidak berpengaruh secara serentak terhadap return saham. Rasio 

keuangan yang secara parsial mempengaruhi return saham hanya rasio PER (Price 

Earning Ratio). Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) antara tahun 2003 – 2005.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud meneliti kembali pengaruh 

pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan ROI, ROE, OCF, dan EVA 

terhadap Rate of Return (ROR). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yuniawan (2006) dan Adi (2007). Peneliti 

merasa bahwa perlu dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui apakah ROI, 

ROE, OCF dan EVA masih dapat dipertimbangkan oleh investor dalam 

melakukan penilaian kinerja perusahaan dalam rangka mengambil keputusan 

investasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

penggunaan variabel-variabel penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan sampel dan periode penelitian. 
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Obyek penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2003-2007. Pembatasan obyek penelitian 

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya bias analisis yang disebabkan 

oleh perbedaan karakteristik industri.

Pemilihan sektor otomotif didasari pertimbangan untuk menguji apakah 

hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yuniawan (2006) dan Adi (2007), pada 

perusahaan manufaktur yang go public, juga berlaku pada sektor otomotif dan 

agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tingkat pengembalian 

(Rate of Return) pada sektor lain dengan periode waktu yang berbeda karena 

sektor otomotif adalah sektor yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga.

Selain itu industri ini mempunyai kaitan yang erat dengan fenomena ekonomi 

yang sedang terjadi dan mempengaruhi perekonomian dunia pada periode 

pengamatan penelitian, yaitu naiknya harga minyak dunia, inflasi yang tinggi, dan 

kejadian besar yang diduga mempengaruhi perekonomian dan iklim investasi di 

Indonesia yaitu Bom Bali I dan II. Judul yang diangkat sesuai dengan topik di atas 

adalah “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan yang Diukur dengan ROI, 

ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate Of Return (Studi Empiris pada 

Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI)”.
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA 

berpengaruh secara parsial terhadap Rate of Return?

2. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA 

berpengaruh secara simultan terhadap Rate of Return?

1.3. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diukur 

dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate of Return secara parsial.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diukur 

dengan ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate of Return secara simultan.

1.4. Kontribusi Penelitian 

1.   Bagi Perusahaan 

Memberikan informasi kepada perusahaan tentang posisinya sebagai 

perusahaan yang dinilai berkinerja baik kaitannya dengan tingkat 

pengembalian investasi. 

2.   Bagi Investor 

Sebagai sumber informasi atau bahan pertimbangan dalam melakukan 

investasi pada suatu perusahaan di masa yang akan datang dengan melihat 

kinerja keuangannya.
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3.   Bagi civitas akademika 

a.   Untuk menambah khazanah dunia ilmu pengetahuan,

b.  Memberi referensi bagi pembaca jika ingin meneliti obyek yang sama, 

yaitu sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut, dan 

c.  Memberikan kontribusi  pada pengembangan teori yaitu untuk memahami  

pengaruh pengukuran kinerja keuangan terhadap Rate of Return.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1  Investasi

Pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh orang perorang atau 

lembaga (baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang) yang mempunyai 

kelebihan dana. Pihak yang menanamkan dananya inilah yang disebut investor. 

Investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi pada financial assets dan 

investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, 

misalnya berupa sertifikat deposito, comercial paper, surat berharga pasar uang, 

dan lainnya. Selain itu dapat juga dilakukan di pasar modal misalnya berupa 

saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets 

dapat dilakukan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, 

pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. 

Melakukan investasi dalam bentuk aktiva finansial oleh investor (baik 

perorangan maupun perusahaan) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu investasi 

langsung (direct investing) dan investasi tidak langsung (indirect investing). 

Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan terhadap surat-surat 

berharga secara langsung dari suatu perusahaan yang telah go public. Investasi 
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tidak langsung dilakukan dengan cara membeli saham dari perusahaan investasi 

yang memiliki portofolio aktiva keuangan perusahan lain (Jogiyanto, 2003). 

2.1.2  Saham

2.1.2.1. Pengertian dan Jenis Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal atau kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001: 5). Dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka manfaat yang diperoleh berupa dividend, capital gain dan 

manfaat nonfinancial. Sedangkan kalau para pemodal membeli saham, berarti 

mereka (investor) membeli prospek perusahaan. Bila prospek perusahaan baik 

maka harga saham tersebut akan meningkat, (Husnan, 1993:11). Saham 

merupakan bukti kepemilikan yang memberikan penghasilan yang tidak tetap 

karena tergantung pada mekanisme pasar (Sutrisno, 2001). 

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis saham (Darmadji 

dan Fakhruddin, 2001: 6) :

1.   Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim 

a. Saham Biasa (Common Stock)

Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. 
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Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung 

oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.

b. Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham 

biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), 

tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki 

investor. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan 

diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham 

tersebut dan membayar dividen. Persamaannya dengan obligasi adalah 

adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividennya tetap selama 

masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan 

(convertible) dengan saham biasa.

2.   Ditinjau dari cara peralihannya

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, 

siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai 

pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks)

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di 

mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.



12

3.   Ditinjau dari kinerja perdagangan

a. Blue – Chip Stocks

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten 

dalam membayar dividen.

b. Income Stocks

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen 

lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun 

sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan 

yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini 

tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

c. Growth Stocks 

1)   Well - Known

Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai 

reputasi tinggi.

2)   Lesser - Known

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun 

memiliki ciri  growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah 

dan kurang populer di kalangan emiten.
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d. Speculative Stock

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e. Counter Cyclical Stocks

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini 

tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi 

sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan 

yang tinggi pada masa resesi.

Dari berbagai jenis saham yang dikenal di bursa, yang diperdagangkan 

yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). Jika 

perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam 

bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham adalah pemilik dari 

perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi 

perusahaan. Jenis saham terbaru yang diperdagangkan di BEI adalah ETF 

(Exchange Trade Fund). ETF adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham 

dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer 

Investasi (MI).

2.1.2.2 Rate of Return (ROR) 

Jogiyanto (2003), membedakan return saham menjadi dua jenis yaitu 

return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return

realisasi merupakan return yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data 
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historis. Return realisasi penting sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaan, 

serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. 

Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan terjadi di masa 

mendatang dan bersifat tidak pasti (belum terjadi).

ROR adalah tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan 

oleh investor. Komposisi penghitungan rate of return (return total) adalah capital 

gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) merupakan selisih laba/rugi karena 

perbedaan harga sekarang yang lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan 

dengan harga periode sebelumnya. Sedangkan yield merupakan persentase 

penerimaan kas secara periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari 

sebuah investasi. Untuk saham, yield merupakan persentase dividen terhadap 

harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, yield merupakan persentase 

bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi sebelumnya (Jogiyanto 

2003:111). 

Dalam menghitung rate of return dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

ROR = Capital gain (loss) + Yield 
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Keterangan : 

Pt =   Harga saham sekarang 

Pt-1 =   Harga saham periode lalu 1−t 

Dt =   Deviden yang dibayarkan sekarang 
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2.1.3  Efisiensi Pasar

Teori pasar efisien memprediksikan bahwa harga sekuritas yang 

merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembanding. 

Intinya, harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk 

memproses informasi dan pengetahuan dari para investor (Scott, 2006:93). 

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan 

cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut 

dengan pasar efisien (Jogianto, 2003:369).

Adapun bentuk-bentuk efisiensi pasar ditinjau dari sudut informasi antara 

lain (Jogianto, 2003:370).

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form).

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Jika pasar efisien 

secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien 

bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak normal.

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form).

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan (all 

publicly available information) termasuk informasi yang berada di laporan-
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laporan keuangan perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk 

setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat 

menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan 

tidak normal dalam jangka waktu yang lama.

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form).

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk 

informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada 

individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 

keuntungan tidak normal (abnormal return) karena mempunyai informasi 

privat.

Dalam pasar efisien, akuntansi bersaing dengan sumber informasi lain 

seperti media massa, analisis finansial, dan bahkan harga pasar itu sendiri. 

Sebagai sarana untuk menginformasikan informasi kepada investor, akuntansi 

baru akan bisa bertahan lama jika ia relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, cost-

effective, dan relatif terhadap sumber lain (Scott, 2006:99).

2.1.4  Kinerja Keuangan Perusahaan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang 

menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. 

Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan telah dapat dicapai, tidaklah 

mudah dilakukan karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus 

dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan 
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dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui kinerjanya.

Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio 

keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran berdasarkan rasio keuangan 

ini sangatlah bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan 

dalam menyusun laporan keuangan perusahaan sehingga seringkali perusahaan 

terlihat baik dan meningkat, yang mana sebenarnya kinerjanya tidak mengalami 

peningkatan dan bahkan menurun (Utomo, 1999:28).

Kinerja keuangan perusahaan dapat didefinisikan sebagai hasil perusahaan 

secara keseluruhan dalam menggunakan sumber-sumber keuangan yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sumber daya 

yang ada telah digunakan secara maksimal, yaitu secara efektif dan efisien. 

Efektif adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sedangkan efisiensi berkaitan dengan pemakaian sumber daya yang 

ada, yaitu kemempuan perusahaan dalam meminimalisasi input yang dipakai guna 

menghasilkan output yang diharapkan (Daft. 1994:14).

Laporan keuangan mengandung informasi penting yang dapat digunakan 

oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan, termasuk para investor 

dan calon investor. Laporan keuangan memberikan informasi yang berhubungan 

dengan profitabilitas, risiko, aliran kas yang seluruhnya akan mempengaruhi 

harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan mencakup 

pengaplikasian berbagai alat dan teknik analisis pada laporan keuangan dan data 



18

keuangan dalam rangka memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan 

yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. 

Bagi investor yang akan melakukan analisis perusahaan, informasi laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang 

mudah didapatkan dibandingkan alternatif informasi lainnya. Selain itu, informasi 

laporan keuangan menggambarkan sejauh mana perkembangan kondisi 

perusahaan selama periode tertentu dan apa saja yang telah dicapainya. 

Koesno (2002) mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pengharapan investor adalah kinerja keuangan. Berdasarkan 

analisis terhadap informasi laporan keuangan, investor dapat mengetahui 

perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan dibanding harga pasar 

saham perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan dibagi menjadi tiga 

yaitu: 1) neraca (merupakan laporan yang menggambarkan kondisi finansial pada 

waktu tertentu), 2) laporan laba rugi (merupakan ringkasan profitabilitas 

perusahaan selama periode tertentu),  3) laporan arus kas (merupakan laporan 

yang memuat aliran kas yang berasal dari tiga sumber yaitu operasi perusahaan, 

investasi, dan aktivitas finansial yang dilakukan perusahaan).

2.1.5  Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah 

diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang dituangkan 

dalam suatu laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada 

periode tertentu (Iwan, 2003). Kinerja keuangan merefleksikan kinerja 



19

fundamental perusahaan. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan, seperti rasio 

likuiditas, profitabilitas, leverage, maupun perputaran aktiva. Melalui rasio-rasio 

keuangan tersebut, pemakai informasi keuangan akan dapat mengetahui kondisi 

suatu perusahaan. 

Secara sistematis, rasio keuangan adalah sebuah rasio yang angka 

penyebut dan angka pembilangnya terdiri dari data keuangan. Tujuan penggunaan 

rasio dalam analisis laporan keuangan adalah menstandarkan informasi yang 

dianalisis sehingga dapat dibuat perbandingan rasio dalam perusahaan yang 

berbeda atau mungkin dalam perusahaan yang sama pada periode waktu yang 

berlainan (Martin, et al, 1993). Dengan menganalisis kinerja keuangan, investor 

maupun calon investor akan dapat menilai apakah manajer dapat merencanakan 

dan mengimplementasikan setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (Sartono, 2001 : 113).

Hanafi dan Halim (1996), membagi rasio keuangan menjadi lima 

kelompok. Pembagian rasio keuangan tersebut karena terdapat perbedaan tujuan 

dan harapan yang ingin dicapai oleh pihak internal (manajemen) dengan pihak 

eksternal, dalam hal ini adalah investor. Lima kelompok rasio keuangan tersebut 

adalah : 

1. Rasio likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas 

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang 
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mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, dan 

persediaan. 

2. Rasio aktivitas, merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan assets untuk memperoleh penjualan. Dengan 

kata lain, rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah 

dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio 

aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi 

perusahaan dalam industri. 

3. Rasio solvabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan tidak solvabel bila total 

hutang lebih besar daripada total aset. Rasio ini mengukur likuiditas 

perusahaan untuk jangka panjang, sehingga rasio ini berfokus pada sisi kanan 

neraca. Ada beberapa macam rasio solvabilitas, antara lain rasio total hutang 

terhadap total aset, rasio time interest earned, dan rasio fixed charges 

coverage. 

4. Rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Bagi investor jangka 

panjang, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat keuntungan yang 

benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Rasio ini akan dibahas 

tersendiri, karena merupakan bagian dari penelitian. 

5. Rasio pasar yaitu rasio yang membandingkan harga pasar terhadap nilai buku. 

Sudut pandang rasio ini lebih banyak dilihat berdasarkan sudut pandang 

investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 
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terhadap rasio ini. Ada beberapa macam rasio pasar, antara lain PER (Price 

Earning Ratio), dividend yield, dan pembayaran dividen (dividend payout). 

Penggunaan financial ratio sangatlah penting, terutama dalam analisis 

fundamental. Analisis ini mencakup keadaan fundamental dari perusahaan yang 

dianalisis serta industri baik industri perusahaan yang dianalisis maupun industri 

lain yang terkait. Financial ratio membantu perusahaan dalam mengidentifikasi 

berbagai kekuatan dan kelemahan perusahaan (Keown 1996: 94). Selanjutnya, 

terdapat dua cara untuk membandingkan data keuangan perusahaan, yakni: (1) 

dengan analisis trend, yaitu membandingkan financial ratio antar waktu dan (2) 

dengan analisis comparative, yaitu membandingkan financial ratio suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Kelebihan dari penggunaan financial ratio sebagai pengukur kinerja 

keuangan adalah karena mudahnya dalam proses perhitungannya, selama data 

yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap. Kelemahan dari financial ratio adalah 

karena perhitungannya berdasarkan data akuntansi. Salah satu kelemahan dari 

pengukur akuntansi adalah rasio-rasio tersebut dihasilkan dari nilai buku. Dengan 

demikian, nilainya tidak mencerminkan nilai yang ada di pasar (Yanindya 1998). 

Misalnya, jika terdapat dua perusahaan yang identik, baik asset maupun struktur 

modalnya, namun berbeda waktu pendiriannya, maka perusahaan yang lebih dulu 

berdiri memiliki laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang berdiri kemudian. Hal ini tentu saja dapat dipahami, karena perusahaan yang 

lebih dahulu berdiri cenderung memiliki nilai penyusutan yang lebih kecil. 
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Distorsi lain dari penggunaan data akuntansi adalah penggunaan metode 

penyusutan maupun metode dalam menilai persediaan (Fransiska dan Rr.Iramani 

2004). Metode penyusutan saldo menurun akan menghasilkan laba bersih lebih 

besar pada akhir umur ekonomis aktiva sedangkan metode garis lurus untuk 

penyusutan aktiva akan mengakibatkan biaya penyusutan yang relatif stabil 

sepanjang umur aktiva tersebut. 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan metode yang 

berbeda baik metode penyusutan maupun metode dalam menilai persediaan antara 

satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya akan menghasilkan keuntungan 

yang berbeda pula. Sehingga sulit membandingkan kinerja suatu perusahaan 

dengan menggunakan financial ratio manakala perusahaan yang diperbandingkan 

menggunakan metode yang berbeda. Akibatnya pengukuran kinerja dengan rasio-

rasio berdasarkan laporan keuangan tidak menghasilkan nilai pengukuran yang 

akurat. Accounting profit tidak mencerminkan dengan baik economic profit dari 

suatu perusahaan. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan unruk mengukur 

kamampuan perusahaan menghasilkan laba, baik dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang ada atau modal sendiri, juga menjadi alat ukur terhadap efektivitas 

dan efisiensi penggunaan semua sumber daya perusahaan yang ada dalam 

kegiatan operasional sehari-hari. Hanafi dan Halim (1996), mendefinisikan rasio 

profitabilitas sebagai rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. 
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Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas), ada dua macam rasio yang digunakan yaitu : 

1.  ROI (Return on Investment) 

ROI (Return on Investment) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (tingkat 

pengembalian), yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang 

dikeluarkan (Sutrisno, 2000:267). Laba yang digunakan unuk mengukur rasio 

ini adalah laba bersih setelah pajak (EAT = Earning After Tax). Formula yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Munawir (2000:89), analisis ROI dalam analisis rasio keuangan memiliki 

arti yang penting sebagai salah satu teknik analisis rasio keuangan yang 

bersifat menyeluruh (komprehensif). Analisis ROI lazim digunakan oleh pihak 

manajemen untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan secara 

menyeluruh. ROI merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian, rasio 

ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari sebuah kegiatan operasi 

perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva (net 

operating assets) yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. 
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Sebutan lain untuk rasio ini adalah net operating profit rate of return atau 

operating earning power. 

Kelemahan analisis ROI antara lain : 

a.  Perbedaan metode dalam penilaian aktiva antar perusahaan dalam industri 

yang sejenis, akan memberikan bias dalam penghitungan rasio industri. 

Berbagai metode penilaian inventory (FIFO, LIFO, lower cost, or market 

valuation) yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah nilai 

inventory, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah nilai aktiva.

Demikian pula, adanya berbagai metode depresiasi akan ikut berpengaruh 

terhadap jumlah nilai aktiva. 

b. Analisis ROI tidak memperhitungkan terjadinya fluktuasi harga (harga 

beli). Sebuah mesin atau aktiva tertentu lainnya yang dibeli pada saat 

kondisi inflasi tinggi, nilainya akan jika dibeli pada saat inflasi rendah, 

sehingga akan mempengaruhi hasil penghitungan investment turnover dan 

profit margin. 

2   ROE (Return on Equity) 

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang memperlihatkan sejauh mana 

perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat 

keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan. Return on Equity (ROE) juga dapat disebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri (Sutrisno 2000:267). ROE merupakan 

alternatif alat analisis keuangan untuk mengukur profitabilitas. ROE 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 
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berdasarkan ukuran modal tertentu. ROE merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 1996:85). Tujuan utama 

kegiatan operasi perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang bermanfaat 

bagi pemegang saham, dan ukurannya adalah pencapaian angka ROE. Maka 

ROE yang semakin besar, juga akan mencerminkan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. ROE dapat 

dihitung sebagai berikut: 

2.1.6  Arus Kas (Cash Flow) 

Arus kas adalah kas bersih yang sebenarnya yang berbeda dari laba 

akuntansi bersih, yang dihasilkan perusahaan dalam periode waktu tertentu 

(Bringham, 1990:55). Sutrisno (2000:150), kegiatan investasi yang akan 

dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan tertutupi oleh penerimaan-penerimaan 

yang direncanakan diperoleh di masa yang akan datang. Penerimaan-penerimaan 

tersebut berasal dari proyeksi keuntungan yang akan diperoleh atas investasi yang 

bersangkutan. Keuntungan atau laba yang akan digunakan untuk menutup 

investasi tersebut mengandung dua pengertian yaitu (1) laba akuntansi, yaitu laba 

yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi, yang 

dapat dilihat dari laba pada Laporan Laba-Rugi, serta (2) laba tunai, yaitu laba 

yang berupa aliran kas atau cash flow. Cash flow yang berhubungan dengan 

sebuah kegiatan investasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1.  Initial cash flow, yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran 

untuk kegiatan investasi, seperti pengeluaran kas untuk pembelian tanah, 
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pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian peralatan lain, pembelian 

kendaraan, dan pengeluaran kas lain dalam rangka memperoleh sebuah 

aktiva tetap. Termasuk dalam initial cash flow adalah dana yang digunakan 

untuk modal kerja. Initial cash flow dikeluarkan pada awal kegiatan 

investasi. 

2. Operational cash flow, adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi 

dan pendanaan. Jumlah arus kas dari operasi merupakan indikator yang 

digunakan untuk menentukan apakah dari aktivitas operasi perusahaan dapat 

menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar dividen, 

dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendapatan dari 

pendanaan. Operational cash flow dapat dihitung dengan cara 

mengurangkan laba akuntansi (EAT) dengan penyusutan sehingga diperoleh 

laba tunai. 

3.  Terminal cash flow, yaitu aliran kas yang diterima sebagai akibat habisnya 

umur ekonomis sebuah aktivitas investasi. Apabila aktivitas investasi telah 

habis umur ekonomisnya, masih akan ada penerimaan kas, misalnya dari 

penjualan aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan investasi, dan juga 

dana yang digunakan sebagai modal kerja. Oleh karena itu, yang tergolong 

dalam terminal cash flow adalah nilai residu dan modal kerja. Nilai residu 

adalah taksiran harga jual aktiva tetap bila usia ekonomisnya telah habis. 

Dan modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. 
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Laporan arus kas dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

menyediakan informasi tentang penerimaan–penerimaan kas dan pembayaran-

pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Tujuan 

lainnya adalah untuk memaparkan informasi tentang kegiatan-kegiatan operasi, 

invetasi, dan pendanaan dari perusahaan tersebut. Selain itu laporan arus kas juga 

dapat memasok informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi  

perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, dan struktur keuangan (termasuk 

likuiditas dan solvabilitas). 

Bagi pihak internal, laporan arus kas dapat digunakan untuk menentukan 

kebijakan dividen, kebijakan investasi dan pendanaan. Sedangkan bagi pihak 

eksternal, laporan arus kas dapat digunakan untuk menentukan kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen, kemampuan membayar hutang dengan kas 

dari operasi dan menentukan proporsi kas yang berasal dari operasi dibandingkan 

kas yang berasal dari sumber pendanaan (Dwi, 1995: 118).

2.1.7  Economic Value Added  (EVA) 

2.1.7.1 Pengertian EVA

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang 

analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di 

Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah 

Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

dan biaya modal (Tunggal 2001). 
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EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value 

added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi 

perusahaan. Oleh karena itu EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak 

(Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya modal (Cost of 

Capital). 

2.1.7.2  Manfaat EVA 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. 

Tunggal (2001), beberapa manfaat EVA dalam mengukur kinerja perusahaan 

antara lain: 

1. EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri 

sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan 

menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend) 

2. Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. 

Utama (1997:10), manfaat EVA adalah: 

1. EVA dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan karena 

penilaian kinerja tersebut difokuskan pada penciptaan nilai (value creation) 

2. EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan struktur 

modal 

3. EVA membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian 



29

dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kegiatan atau proyek yang 

memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya-biaya modalnya.

Selain manfaat yang telah dijelaskan diatas, EVA merupakan pengukuran 

yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai sinyal terjadinya Financial 

Distress pada suatu perusahaan (Salmi & Virtanen 2001). Jika suatu perusahaan 

tidak dapat memperoleh profit di atas required of return, maka EVA akan menjadi 

negatif, dan hal ini merupakan warning akan terjadinya Financial Distress bagi 

perusahaan tersebut. 

2.1.7.3  Perhitungan EVA 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur EVA, 

tergantung dari struktur modal dari perusahaan (Velez, 2000). Apabila dalam 

struktur modalnya perusahaan hanya menggunakan modal sendiri, secara 

matematis EVA dapat ditentukan sebagai berikut : 

EVA = NOPAT – (ie x E) 

Keterangan: 

NOPAT = Net Operating Profit After Taxes

Ie = Opportunity cost of equity

E = Total Equity

Namun, manakala dalam strukutur perusahaan terdiri dari hutang dan 

modal sendiri, secara matematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – Capital Charge 

Keterangan: 

NOPAT         =  Net operating profit after tax atau laba bersih operasi
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Capital charge    = Biaya atas modal yang dinvestasikan atau (Tingkat biaya 

modal rata- rata tertimbang x Jumlah modal) 

Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interprestasi hasil 

sebagai berikut: 

1. Jika EVA > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

2. Jika EVA < 0 hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

3. Jika EVA = 0 hal ini menunjukkan posisi impas karena laba telah digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun 

pemegang saham. 

Berikut ini akan dijelaskan komponen perhitungan EVA, yaitu: 

1.   Biaya Hutang (Kd)

Biaya hutang didefinisikan oleh Stern dan Steined sebagai rate yang harus 

dibayar perusahaan pada saat sekarang untuk memperoleh hutang jangka 

panjang yang baru, atau dengan kata lain ongkos modal hutang menunjukkan 

berapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan 

menggunakan dana yang berasal dari pinjaman. Perusahaan memiliki 

beberapa paket surat utang dengan beban bunga yang beragam, dan cara yang 

tepat untuk menghitungnya tiada lain adalah secara tertimbang (Weight). 

Adanya pembayaran bunga akan mengurangi besarnya pendapatan kena pajak 

(PKP), sehingga Kd harus dikoreksi dengan faktor tersebut yakni (1-t), di 

mana t adalah tingkat pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, laba 
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perusahaan sebelum pajak (earning before income tax) akan dikenakan tarif 

pajak progresif sebesar 10 %, 15%, dan 30 %. 

2.   Biaya Modal Sendiri (Ke) 

Biaya modal sendiri sering disebut cost of equity. Bila para investor 

menyerahkan dananya berupa ekuitas kepada perusahaan, maka mereka 

berhak untuk mendapatkan pembagian dividen di masa mendatang sekaligus 

berkedudukan sebagai pemilik parsial dari perusahaan tersebut. Besarnya 

dividen tidak ditentukan pada saat investor menyerahkan dananya, akan tetapi 

bersifat tidak tetap tergantung kepada kinerja perusahaan di masa mendatang 

(perolehan retained earning). Hal ini berbeda dengan modal utang karena 

pada utang telah ada kepastian terhadap tingkat bunga. Untuk menghitung Ke 

digunakan pendekatan berdasarkan nilai pasar yang berlaku dan bukan nilai 

buku. 

Brigham dan Gapenski (1994), terdapat beberapa pendekatan untuk 

menentukan nilai Ke antara lain: 

a.   CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Model yang populer digunakan adalah dengan menggunakan penetapan 

harga aktiva modal atau CAPM . Metode tersebut dapat diformulasikan : 

Ke = Risk free rate + Risk premium 

= Krf + βI ( Krm-Krf)

Model ini mengukur tingkat hasil yang diharapkan investor, dimana Krf = 

tingkat hasil pengembalian bebas resiko (risk free rate), Krm = tingkat 

hasil pengembalian yang diharapkan di pasar (rate of expected return), dan 
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βI = koefisien Beta saham yang merupakan indeks risiko saham 

perusahaan ke-i. Komponen biaya ekuitas yaitu: 

1)   Risk Free Rate (Krf) 

Merupakan tingkat bunga bebas risiko, di mana penanaman modal 

dilakukan terhadap pada instrumen bisnis dengan tingkat bunga bebas 

risiko, sehingga akan diperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. 

Ukuran yang digunakan adalah tingkat suku bunga obligasi yang 

dalam hal ini adalah Sertifikat Bank Indonesia. Data diperoleh melalui 

jurnal statistik keuangan dan pasar modal. 

2)   Market Return (Krm) 

Merupakan tingkat keuntungan portofolio pasar atau nilai keseluruhan 

pasar. Sebagai pengukur digunakan tingkat keuntungan rata-rata dari 

seluruh kesempatan investasi yang ada dalam indeks pasar. Indeks 

pasar yang digunakan adalah Indek Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Data diperoleh dari Capital Market Direktory (CMD). Cara 

menghitung rata-ratanya adalah dengan mengumpulkan nilai IHSG 

bulanan yang diformulasikan sebagai berikut : 

3)   Beta = β

Beta sebuah saham merupakan ukuran volatilitas saham tersebut 

terhadap rata-rata pasar saham. Beta mencerminkan risiko pasar 

sebagai lawan risiko spesifik perusahaan yang dapat dikurangi melalui 

diversifikasi. Historical beta diperoleh melalui regresi linier antara 
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tingkat pengembalian saham (stock return) atau excess return saham 

dengan excess return portofolio pasar/indeks pasar (dalam hal ini 

indeks yang digunakan adalah IHSG). 

Y = β . X 

Keterangan : 

Y = excess return saham individual (Kri – Krf) 

X = excess return portofolio pasar (Krm –Krf) 

Yang dimaksud dengan excess return adalah selisih antara tingkat 

keuntungan dengan tingkat bebas risiko. 

b.  Discounted Cash Flow Model (DCF) 

DCF menghitung biaya modal sendiri (Ke) sebagai nilai dividen atau 

harga saham ditambah dengan persentase pertumbuhan dari dividen 

tersebut (dengan asumsi pertumbuhan konstan), dimana : 

Ke = Dividend Yield + g 

Ke = Dividend Yield + (plowback ratio x r) 

Ke = Dividend Yield + [ (1-Deviden Payout) x r ] 

Keterangan: 

Ke = Biaya modal sendiri 

g = Tingkat pertumbuhan yang diharapkan 

r = Tingkat pengembalian 

3.   Struktur modal dari Neraca 

Struktur modal adalah proporsi hutang dan proporsi modal sendiri dalam 

bentuk persentase dari jumlah hutang dan modal sendiri.
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Proporsi utang (WD) diperoleh dengan cara membagi hutang perusahaan 

dengan jumlah hutang dan modal sendiri (total pasiva) kemudian dikalikan 

100%. 

WD
)( ED

D


 x 100%

Proporsi ekuitas (WE) diperoleh dengan membagi modal sendiri dengan 

jumlah hutang dan modal sendiri (total pasiva) lalu dikalikan 100%. 

WE 
)( ED

E


 x 100%

4.   Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) atau laba bersih operasi setelah 

pajak merupakan penyesuaian dari laba setelah pajak. Besar laba operasi 

setelah pajak tidak memberi dampak pada profitabilitas ataupun risiko dari 

bisnis pada saat ini. Dengan kata lain, baik bila perusahaan dibiayai dengan 

hutang maupun modal sendiri maka nilai NOPAT-nya akan identik. NOPAT 

sama dengan laba bersih setelah pajak (Earnings After Tax/EAT) ditambah 

dengan Interest After Tax (IAT). Ruky (1997), perhitungan NOPAT 

menggunakan asumsi bahwa sebelumnya telah dilakukan penyesuaian terlebih 

dahulu dengan cara menambahkan perubahan periodik ekuivalen ekuitas pada 

laba. Hal ini dilakukan karena tidak tersedianya cukup data dan waktu, serta 

kendala rumitnya usaha untuk memperoleh faktor-faktor penyesuaian lainnya. 

5.   Tingkat Pengembalian (r) 

Tingkat pengembalian (rate of return) merupakan tingkat 

pengembalian yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, diukur 
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melalui produktivitas modal. Perhitungan tingkat pengembalian (r) 

menggunakan pendekatan laba bersih operasi setelah pajak (NOPAT) dibagi 

dengan modal yang ditanamkan (capital). 

6.   Biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost 

of Capital) menggunakan penjumlahan hasil kali antara bobot tertimbang atas 

komponen hutang dan komponen ekuitas perusahaan dari keseluruhan struktur 

modal dengan persentase biaya hutang dan biaya modal ekuitas.

2.1.7.4   Keunggulan dan Kelemahan EVA 

Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan adalah 

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

lain adalah: 

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai konsekuensi investasi. 

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. 
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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. Mirza (1997), kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : 

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 keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

2.2  Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

2.2.1  Pengaruh ROI terhadap ROR 

ROI merupakan alat ukur finansial yang lazim digunakan untuk mengukur 

tingkat laba perusahaan, atau dengan kata lain ROI merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. ROI umumnya digunakan investor sebagai pedoman dalam membuat 

keputusan investasi. Hanya investasi yang mampu memberikan ROI seperti yang 

diharapkan oleh investor saja yang diterima. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Adi (2007) dan Yuniawan (2006)

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel ROI terhadap 

variabel ROR. Bani (2005), Basuki (2006), dan Kumala (2007) menunjukkan 

bahwa ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : ROI berpengaruh signifikan terhadap ROR. 

2.2.2  Pengaruh ROE terhadap ROR

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh 

manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif. Rasio ini

merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Kinerja 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang 

digunakan akan berdampak pada para pemegang saham perusahaan tersebut. ROE 

yang semakin besar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi pemegang saham, sehingga akan diperoleh tingkat 

pengembalian yang diharapkan. . 

Penelitian Resmi (2002) dan Solihudin (2005) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan variabel ROE terhadap return saham. Adi (2007) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel ROE terhadap 

ROR. Bani (2005), Basuki (2006) dan Kumala (2007) menunjukkan bahwa 

variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yuniawan 

(2006) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel ROE 

terhadap ROR.
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Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 : ROE berpengaruh signifikan terhadap ROR. 

2.2.3  Pengaruh OCF terhadap ROR 

OCF merupakan aliran kas yang akan digunakan untuk menutupi investasi. 

OCF biasanya diterima setiap tahun selama usia investasi yang berupa aliran kas 

bersih. 

Manurung (1998) menemukan bahwa arus kas operasi yang surplus akan 

menunjukkan korelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga 

mendukung pemikiran bahwa arus kas yang positif akan meningkatkan harga 

saham. Srinawang (2005) menunjukkan bahwa laba bersih lebih mempunyai 

pengaruh yang lebih kuat daripada arus kas dalam mempengaruhi harga saham. 

Hasil penelitian Yuniawan (2006) dan Adi (2007) menunjukkan bahwa OCF 

berpengaruh signifikan terhadap ROR.

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3 : OCF  berpengaruh signifikan terhadap ROR. 

2.2.4  Pengaruh EVA terhadap ROR 

EVA adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi 

dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 

tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya 

modal (Tunggal 2001). Suatu perusahaan dapat dikatakan meningkatkan kekayaan 

pemegang sahamnya bila tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar 
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daripada biaya modal. Bila EVA semakin tinggi maka harga saham akan semakin 

tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut telah berhasil menciptakan 

kekayaan bagi pemegang sahamnya, sehingga nilai sahamnya menjadi ikut naik. 

Penelitian yang dilakukan Bani (2005) menunjukkan bahwa EVA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Solihudin (2005), menemukan 

bahwa variabel independen EVA berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Yuniawan (2006) dan Adi (2007) menemukan bahwa variabel independen EVA 

berpengaruh signifikan terhadap rate of return.

Mengacu pada hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H4 : EVA berpengaruh signifikan terhadap ROR. 

2.2.5 Pengaruh ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap ROR

Hasil penelitian Yuniawan (2006) dan Adi (2007) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap 

ROR. Dengan demikian konsep penilaian kinerja tersebut dapat digunakan 

sebagai indikator (tolok ukur) dalam melakukan penilaian terhadap tinggi 

rendahnya kinerja pada sebuah perusahaan dan untuk pengambilan keputusan 

investasi dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian saham yang 

diharapkan.

Dari rumusan variabel-variabel diatas yang sudah diuraikan secara parsial 

(sendiri-sendiri), maka secara simultan (bersama-sama) hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H5 : ROI, ROE, OCF, dan EVA berpengaruh signifikan terhadap ROR.  
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik data yang diambil dan tujuan penelitian, 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Pada umumnya, penelitian deskriptif 

memiliki dua tujuan, yaitu untuk menguji hipotesis dan untuk menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Pengujian hipotesis 

menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Dalam penelitian 

ini, peneliti memilih pendekatan penelitian kuantitatif yang menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:12).

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Indriantoro dan Supomo (2002:115) menjelaskan bahwa populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2003-2007, yang tercatat dalam 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) pada tahun  2006-2008. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan 

pertimbangan (purposive sampling) untuk sampel bersyarat yang ditentukan 

dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut :  
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1. Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007.

2. Perusahaan otomotif yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEI dari tahun 

2002-2007.

3. Perusahaan tidak pernah mengalami delisting selama periode 2003-2007.

4. Perusahaan membagikan deviden setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-

turut dari tahun 2003-2007. 

Tabel 3.1

Perhitungan Sampel Penelitian

No Kriteria Sampel Penelitian Jumlah Perusahaan

1.

2.

3.

4.

Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI antara tahun 

2003-2007

Perusahaan otomotif yang tidak memperdagangkan 

saham antara tahun 2002-2007

Perusahaan otomotif yang mengalami delisting tahun 

2003-2007

Perusahaan otomotif yang membagikan dividen tidak 

berturut-turut selama tahun 2003-2007 

19

(1)

(0)

             (11)

Jumlah sampel yang dipakai 7

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu data laporan 

keuangan dan data harga saham. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory, ISX Value Line, maupun dari sumber lain yang mendukung serta dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa laporan, arsip-
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arsip, dokumen, catatan-catatan, serta data pendukung lainnya dari sumber-

sumber yang terkait dengan penelitian.

3.4  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah rate of 

return (ROR) yaitu capital gain dan dividend yield. Untuk menghitung ROR 

digunakan rumus sebagai berikut: 

ROR = Capital gain (loss) + Yield

11
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Keterangan : 

Pt = Harga saham penutupan tahun t

Pt-1 = Harga saham penutupan tahun t-1

Dt = Dividen kas selama periode tersebut 

3.4.2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

1.   Return on Investment (ROI) 

ROI dihitung dengan membagi laba bersih (EAT) dengan total aktiva. 

Formula yang dapat digunakan untuk menghitung ROI adalah sebagai berikut: 
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2.   Return on Equity (ROE) 

ROE dihitung dengan membagi laba bersih (EAT) dengan modal sendiri. 

Formula yang digunakan untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut : 

3.   Operating Cash Flow (OCF) 

Variabel OCF diukur bedasarkan nilai Operating Cash Flow yang tersaji 

dalam laporan arus kas. Operating Cash Flow dapat diambil dari laporan arus 

kas, yang merupakan salah satu unsur dalam laporan keuangan. 

4.   Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan selisih antara Net Operating After Tax (NOPAT) dengan 

biaya-biaya atas modal yang dinvestasikan (capital charge). 

Langkah-langkah menghitung EVA 

a.   Menghitung biaya hutang ( Kd ) 

Kd* = Kd (1-T) 

Keterangan : 

Kd* = biaya hutang setelah pajak 

T = tarif pajak yang dikenakan 
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b.   Menghitung biaya modal sendiri( Ke ) 

Menggunakan pendekatan discounted cash flow model, di mana dividend 

yield ditambahkan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan. 

Formulanya adalah: 

Ke = Dividend Yield + g 

Ke = Dividend Yield + (plowback ratio x r) 

Ke = Dividend Yield + [ (1-Dividend Payout) x r ] 

Keterangan: 

Ke =  Biaya modal sendiri 

g =  Tingkat pertumbuhan yang diharapkan 

r =  Tingkat pengembalian  

c.   Menghitung struktur permodalan dari neraca 

Struktur permodalan yang dipakai adalah proporsi hutang dan proporsi 

modal sendiri dalam bentuk persentase dari jumlah hutang dan modal 

sendiri (jumlah pasiva). 

Proporsi hutang (WD) diperoleh dengan: 

WD 
)( ED

D


 x 100%

Proporsi ekuitas (WE) diperoleh dengan: 

WE 
)( ED

E


 x 100%

Keterangan:

D = Hutang 

E = Ekuitas
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d.   Menghitung NOPAT 

NOPAT = EAT + IAT 

Keterangan: 

EAT =  Laba bersih (Earnings After Tax). 

IAT =  Interest After Tax

e.   Menghitung tingkat pengembalian (r) 

Perhitungan tingkat pengembalian (r) adalah dengan menggunakan 

pendekatan laba bersih operasi setelah pajak (NOPAT) dibagi dengan 

proporsi modal yang diinvestasikan.

r 
Capital

NOPAT


f.   Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

Penghitungan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) menggunakan 

pendekatan WACC. 

WACC = ( Kd * x Wd ) + ( Ke x We) 

Keterangan: 

Kd* =  Biaya hutang setelah pajak 

Ke =  Biaya modal sendiri

Wd =  Proporsi hutang 

We =  Proporsi modal sendiri 

g.   Menghitung EVA 

EVA= NOPAT – (WACC x Capital) 
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Keterangan : 

NOPAT =   Net Operating After Tax

WACC =   Biaya modal rata-rata tertimbang 

Capital = Merupakan penjumlahan dari total utang dan modal      

saham (total pasiva) 

3.5  Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (multiple 

regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program 

komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 11.5. Persamaan 

regresi yang digunakan adalah: 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e

Dimana : 

Y = ROR 

a = intersep (konstanta) 

β1 = koefisien regresi variabel ROI

X1 = ROI

β 2 = koefisien regresi variabel ROE

X2 = ROE

β 3 = koefisien regresi variabel OCF

X3 = OCF

β 4 = koefisien regresi variabel EVA

X4 = EVA

e = error terms



47

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji t dan 

uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 

(Ghozali, 2006:110). Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai 

unstandardized residual dari model regresi dengan menggunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan alpha sebesar 5%. Dasar penarikan 

kesimpulan adalah data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan 

nilai asymptotic significance >  = 5%. Untuk menguji data yang memiliki 

distribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan memiliki distribusi normal jika 

signifikansi nilai variabel dependen lebih dari 5%. Data penelitian yang baik 

adalah data yang memiliki distribusi normal.

2. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji adanya korelasi internal antar 

variabel-variabel yang diamati dalam serangkaian pengamatan yang tersusun 

dalam suatu rangkaian ruang dan waktu. Kemungkinan penyebab terjadinya 

korelasi adalah adanya kesalahan dalam melakukan penyusunan model, 

sehingga model harus diperbaiki. Salah satu cara untuk menguji non 

autokorelasi adalah dengan menggunakan Run Test. Jika antar residual tidak 

terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 
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random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2006:103). Data dikatakan tidak 

mengalami autokorelasi apabila signifikansi nilai variabel dependen lebih dari 

5% (nilai asymptotic significance >  = 5%).

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan nilai tolerance atau menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut-off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 

0,10 (Ghozali, 2006:92).

Multikolinieritas adalah adanya hubungan yang kuat antar variabel 

independen dalam persamaan regresi. Adanya multikolinieritas akan 

mengakibatkan ketidaktepatan estimasi, sehingga mengarahkan kesimpulan 

yang menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien dan standar

deviasi sangat sensitif terhadap perubahan harga (Gujarati, 1995). Akibat dari 

terjadinya multikolinieritas adalah : 

a.  Koefisien regresi tidak dapat ditaksir. 

b.  Nilai standard error setiap koefisien regresi menjadi tidak berharga. 
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c.  Koefisien regresi setiap variabel bebas secara sistematis tidak signifikan 

sehingga tidak diketahui variabel independen yang mempengaruhi variabel 

dependen. 

d.  Tanda koefisien regresi akan berlawanan dengan yang diramalkan secara 

teoritis. 

e.  Jika salah satu variabel bebas dihilangkan dari model regresi yang ditaksir, 

ini dapat menyebabkan koefisien regresi variabel bebas yang masih ada 

mempunyai koefisien regresi yang signifikan secara statistik.

Gujarati (1995:339), untuk menguji ada tidaknya gejala multikolinieritas 

digunakan Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya, jika nilai 

VIF diatas 10 maka terdapat gejala multikolinieritas.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006:105). Pengujian 

terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. 

Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan variabel-variabel independen 

dijadikan linier dalam bentuk persamaan log (Ghozali, 2006:107). Suatu 

model dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila keseluruhan 

regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila keseluruhan 

variabel independen secara statistik tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.
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Untuk melihat apakah ada data yang penyimpangannya terlalu jauh 

(outlayer), maka dilakukan uji heterokedastisitas. Ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk masing-masing 

variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik (α

lebih kecil dari 5%) terhadap nilai residual yang diperlakukan sebagai variabel 

dependen, maka variabel independen tersebut menunjukkan adanya 

heterokedastisitas, dan demikian pula sebaliknya.

3.5.2 Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis 5, yaitu pengujian terhadap 

koefisien regresi secara bersama-sama (simultan) yaitu melihat pengaruh dari 

seluruh variabel bebas (ROI, ROE, OCF, dan EVA) terhadap variabel terikat 

(ROR). Hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap ROR

b. Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap ROR

Rumus Fhitung adalah:

)/()1(

)1/(
2

2

knR

KR
F






Keterangan :

R2 = koefisien determinasi

k   = jumlah veriabel bebas

n   = jumlah sampel
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Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik F dengan derajat 

kepercayaan sebesar α=5% atau dengan membandingkan antara nilai 

probabilitas (p) dari Fhitung dengan taraf signifikansi α=5%. Kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika Fhitung > Ftabel atau nilai probabilitas (p) < α=5%, maka H0 ditolak dan 

menerima Ha.

b. Jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas (p) > α=5%, maka H0 diterima dan 

menolak Ha.

2. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 4, yaitu 

pengujian terhadap koefisien regresi secara sendiri-sendiri (parsial) dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan (dalam regresi berganda). Parameter untuk variabel bebas 

menggunakan βi. Hipotesis dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. H0 : βi  = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas (ROI, ROE, OCF, dan EVA) terhadap variabel terikat (ROR).

b. Ha : βi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

(ROI, ROE, OCF, dan EVA) terhadap variabel terikat (ROR).

Rumus thitung adalah :

thitung =
i

i

SB

b 

Keterangan:

βi     : koefisien regresi variabel ke-i

Sβi   : standar deviasi koefisien regresi βi
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Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t 

dengan titik kritis menurut tabel dan menentukan derajat kepercayaan sebesar 

α=5% atau dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p) dari thitung

dengan taraf signifikansi α=5%. Kriteria pengambilan keputusan sebagai 

berikut:

a. Jika thitung > ttabel atau nilai probabilitas (p)< α=5%, maka H0 ditolak dan 

menerima Ha.

b. Jika thitung < ttabel atau nilai probabilitas (p)> α=5%, maka H0 diterima dan 

menolak Ha.

3. Penentuan Koefisien Determinasi (R2)

Untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikat, peneliti perlu mengetahui nilai koefisiensi 

determinasi terlebih dahulu. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

besarnya proporsi atau persentase pengaruh variabel bebas, yang dimasukkan 

dalam model persamaan regresi, terhadap variabel terikat. Nilai R2 antara 0 

dan 1 (0<R2<1). Jika semakin tinggi nilai R2 suatu regresi atau semakin 

mendekati angka 1, hasil regresi tersebut akan semakin baik. Hal ini berarti 

variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

4.1.1  Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Berikut statistik deskriptif 

peneltitian ini berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

35 -73.67 698.28 65.8414 163.47254

35 -1.46 16.31 7.4057 4.26873

35 -2.42 37.76 17.8063 9.79116

35 .00 13.06 11.4978 2.05944

35 .00 14.45 13.9853 2.43471

35

ROR

ROI

ROE

OCF

EVA

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

   Sumber: Data diolah (Lampiran 10)

Variabel ROR dalam penelitian ini adalah proksi dari rate of return yang 

dihitung dengan menjumlahkan capital gain (loss) dengan dividend yield. Capital 

gain (loss) diukur dengan menghitung selisih harga saham tahun t dengan harga 

saham tahun t-1 dibandingkan dengan harga saham tahun t-1. Sedangkan dividend

yield dihitung dengan membandingkan dividen yang dibayarkan tahun t dengan 

harga saham periode tahun t-1. Dari tabel di atas didapatkan nilai minimum 

sebesar -63,9, nilai maksimum sebesar 698,28 dan rata-rata sebesar 65,84.
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Variabel ROI dalam penelitian ini adalah proksi dari return on investment

yang diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak (EAT) dengan total 

aktiva. Dari tabel di atas didapatkan nilai minimum sebesar -1,46, nilai maksimum 

sebesar 16,31 dan rata-rata sebesar 7,41. Angka minimum yang bernilai negatif 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian.

Variabel ROE dalam penelitian ini adalah proksi dari return on equity 

yang diukur dengan membandingkan laba bersih setelah pajak (EAT) dengan 

modal sendiri (shareholder equity). Dari tabel di atas didapatkan nilai minimum 

sebesar -2,42, nilai maksimum sebesar 37,76 dan rata-rata sebesar 17,81. Angka 

minimum yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

mengalami kerugian.

Variabel OCF dalam penelitian ini adalah proksi dari operating cash flow

yang didapat dari data laporan arus kas untuk kegiatan operasi. Dari tabel di atas 

didapatkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 13,06 dan rata-rata 

sebesar 11,50.

Variabel EVA dalam penelitian ini adalah proksi dari economic value 

added yang diukur dengan mengurangkan NOPAT (Net Operating Profit After 

Taxes) dengan opportunity cost of equity (c*) yang dikalikan dengan total ekuitas. 

Dari tabel di atas didapatkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar

14,45 dan rata-rata sebesar 13,99. 
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4.1.2  Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Untuk dapat diperoleh model regresi yang terbaik, maka dibutuhkan 

sifat tidak bias linier (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator) dari penaksir atau 

prediktor dengan metode kuadrat terkecil. Persyaratan asumsi klasik yang harus 

dipenuhi adalah:

1. Berdistribusi normal, distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986).

2. Non-multikolinieritas, antara variabel independen yang satu dengan variabel 

yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna.

3. Homokedastisitas, varians variabel independen adalah konstan (sama) untuk 

setiap nilai tertentu variabel independen.

4. Non-autokorelasi, kesalahan atau gangguan yang masuk ke dalam fungsi 

regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi.

4.1.2.1  Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi normal karena uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Untuk pengujian normalitas data dilakukan 

dengan alat uji one-sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 5% (asymptotic 

significance>α=5%). Hasil pengujian SPSS dengan menggunakan uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
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Tabel  4.2

Hasil Uji Normalitas

Variabel

Kolmogorov-

Smirnov Z

Asymp. Sig.

(2-tailed)

Pengaruh ROI (X1), ROE (X2), 

OCF (X3), dan EVA (X4) terhadap

ROR (Y)

1,176 0,126

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil uji normalitas terhadap nilai residual model 

regresi menghasilkan asymptotic significance sebesar 0,126 yang berarti lebih 

besar dari 0,05 (α=5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual 

terdistribusi secara normal, sehingga bisa dilakukan regresi dengan model linier 

berganda. 

4.1.2.2  Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau dengan kata lain setiap 

variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Untuk melihat 

apakah ada kolinieritas dalam penelitian ini, maka akan dilihat dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil analisis terhadap nilai 

Tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel  4.3

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF

ROI (X1)

ROE (X2)

OCF (X3)

EVA (X4) 

0,210

0,217

0,859

0,965

4,766

4,602

1,164

1,037

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF 

juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam 

model regresi.

4.1.2.3  Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2007:95). Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan salah satu 

asumsi dasar dari regresi berganda, yaitu tidak adanya korelasi di antara galat 

acaknya. Artinya jika ada autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi yang diperoleh kurang akurat. Jika antar residual tidak terdapat hubungan 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Untuk 

menentukan adanya autokorelasi atau tidak, dapat diketahui dari nilai asymptotic 

significance.

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Test Value

Asymp. Sig.

(2-tailed)

Pengaruh ROI (X1), ROE (X2), 

OCF (X3), dan EVA (X4) terhadap 

ROR (Y)

-31,009 0,996

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)
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Dari hasil pengolahan data SPSS  dengan menggunakan Run Test dapat 

diketahui bahwa nilai asymptotic significance dalam penelitian ini sebesar 0,728. 

Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, maka nilai asymptotic significance sebesar 

0,728 memiliki arti tidak terdapat gejala autokorelasi karena lebih dari  = 5%, 

sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi antar variabelnya.

4.1.2.4  Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2007:105). Ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

diketahui dari nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Jika sebuah 

variabel independen signifikan secara statistik (α lebih kecil dari 5%) terhadap 

nilai residual yang diperlakukan sebagai variabel dependen, maka pada variabel 

independen tersebut menunjukkan adanya sebuah heterokedastisitas, dan 

demikian pula sebaliknya. Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:

Tabel  4.5

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Sig. Interpretasi

ROI (X1)

ROE (X2)

OCF (X3)

EVA (X4) 

0,156

0,709

0,466

1,641

Homokedastisitas

Homokedastisitas

Homokedastisitas

Homokedastisitas

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)
Keterangan: Jumlah data observasi = 35

Dependent variable: AbsUt

Hasil pengujian di atas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satu 

pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
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independen nilai Absolut Ut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di 

atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heterokedastisitas.

4.1.3  Hasil Uji Regresi

Untuk mengolah data dengan menggunakan regresi linier berganda, 

dilakukan beberapa tahap untuk mencari hubungan antara variabel independen 

dan dependen melalui hubungan variabel ROI (X1), ROE (X2), OCF (X3), dan 

EVA (X4) terhadap ROR (Y). Hasil pengujian model regresi dapat dilihat pada 

tabel berikut:

Tabel  4.6

Hasil Uji Regresi

Koefisien thitung Sig. Keterangan

(Constant)

ROI (X1)

ROE (X2)

OCF (X3)

EVA (X4)

-170,83

17,415

1,239

-1,299

7,192

-0,723

1,331

2,221

2,073

0,672

0,475

0,193

0,035

0,047

0,506

Tidak signifikan

Signifikan

Signifikan

Tidak signifikan

R2          =  0,283

Fhitung       =  2,713

Ftabel      =  3,01

Sig. F    =  0,049

α            =  0,05

Sumber       : Data diolah (Lampiran 10)
Keterangan : Jumlah data observasi = 35

Dependent variable (Y): ROR

Model regresi yang terbentuk merupakan persamaan yang menunjukkan 

arah hubungan dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4.6 di atas, 

model regresi yang terbentuk dapat dijabarkan dalam persamaan berikut:
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            Y = -170,83 + 17,415 X1 + 1,239 X2 - 1,299 X3 + 7,192 X4 + e

Penjelasan dari model regresi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar -170,83 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel ROI 

(X1), ROE (X2), OCF (X3), dan EVA (X4), maka variabel ROR (Y) sebesar     

-170,83.

2. Koefisien regresi dari ROI (X1) diperoleh sebesar 17,415. Nilai tersebut 

menunjukkan apabila ROI naik sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain 

nilainya tetap, maka akan diikuti oleh kenaikan ROR sebesar 17,415 kali.

3. Koefisien regresi dari ROE (X2) diperoleh sebesar 1,239. Nilai tersebut 

menunjukkan apabila ROE naik sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain 

nilainya tetap, maka akan diikuti oleh kenaikan ROR sebesar 1,239 kali.

4. Koefisien regresi dari OCF (X3) diperoleh sebesar -1,299. Nilai tersebut 

menunjukkan apabila OCF naik sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain 

nilainya tetap, maka akan diikuti oleh penurunan ROR sebesar 1,299 kali.

5. Koefisien regresi dari  EVA (X4) diperoleh sebesar 7,192. Nilai tersebut 

menunjukkan apabila EVA naik sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain 

nilainya tetap, maka akan diikuti oleh kenaikan ROR sebesar 7,192 kali.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

4.1.4.1 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis ke-5. Uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2007:84). Hasil pengujian 
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hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda disajikan pada tabel di 

bawah ini.

Tabel  4.7

Hasil Uji F

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status

Terdapat pengaruh yang signifikan secara 

simultan variabel ROI (X1), ROE (X2), OCF 

(X3), dan EVA (X4) terhadap ROR (Y)

F         = 2,713

Sig. F  = 0,049

Ftabel    = 2,69

Ha diterima

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)

Pada pengujian ini Ha diterima atau dengan kata lain menolak H0 yang 

ditunjukkan dengan Fhitung sebesar 2,713 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,69 

(2,713>2,69) dan signifikansi F sebesar 0,049 lebih dari α=5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel ROI, ROE, OCF, dan EVA berpengaruh signifikan 

terhadap ROR.

4.1.4.2  Hasil Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2007:84). Hasil pengolahan data variabel independen 

melalui SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel  4.8

Hasil Uji t

Hipotesis Alternatif (Ha) Nilai Status

Variabel ROI (X1) berpengaruh terhadap 

ROR (Y)

t         = 1,331

Sig. t  = 0,193

t tabel    = 2,042

Ha ditolak
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Variabel ROE (X2) berpengaruh terhadap 

ROR (Y)

t         = 2,221

Sig. t  = 0,035

t tabel    = 2,042

Ha diterima

Variabel OCF (X3), berpengaruh terhadap 

ROR (Y)

t         = 2,073

Sig. t  = 0,047

t tabel    = 2,042

Ha ditolak

Variabel EVA (X4) berpengaruh terhadap

ROR (Y)

t         = 0,672

Sig. t  = 0,506

t tabel    = 2,042

Ha ditolak

Sumber: Data diolah (Lampiran 10)

1. Hasil Uji Hipotesis Ke-1

Variabel ROI memiliki nilai thitung  sebesar 1,331. Nilai ini lebih kecil dari ttabel

sebesar 2,042 (1,331<2,042). Selain itu, signifikansi t 0,193 lebih dari α=5%. 

Dengan demikian, pengujian menunjukkan bahwa Ha ditolak atau menerima 

H0. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel ROI tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROR.

2. Hasil Uji Hipotesis Ke-2

Variabel ROE memiliki nilai thitung  sebesar 2,221. Nilai ini lebih besar dari 

ttabel sebesar 2,042 (2,221>2,042). Selain itu, signifikansi t 0,035 kurang dari 

α=5%. Dengan demikian, pengujian menunjukkan bahwa Ha diterima atau 

menolak H0. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel ROE berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROR.

3. Hasil Uji Hipotesis Ke-3

Variabel OCF memiliki nilai thitung  sebesar 2,073. Nilai ini lebih besar dari 

ttabel sebesar 2,042 (2,073>2,042). Selain itu, signifikansi t sebesar 0,047 

kurang dari α=5%. Dengan demikian, pengujian menunjukkan bahwa Ha
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diterima atau menolak H0. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel OCF 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROR.

4. Hasil Uji Hipotesis Ke-4

Variabel EVA memiliki nilai thitung  sebesar 0,672. Nilai ini lebih kecil dari ttabel

sebesar 2,042 (0,672<2,042). Selain itu, signifikansi t sebesar 0,506 lebih dari 

α=5%. Dengan demikian, pengujian menunjukkan bahwa Ha ditolak atau 

menerima H0. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel EVA tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROR.

4.1.4.3  Koefisien Determinasi (R2)

R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007:83). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa R2 sebesar 0,283 atau 28,3%. Hal ini berarti variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 28,3%, sedangkan 

sisanya sebesar 71,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

model regresi. R sebesar 0,532 menunjukkan bahwa tingkat hubungan 

keseluruhan variabel independen (ROI, ROE, OCF, dan EVA) dengan variabel 

dependen (ROR) adalah cukup kuat.

4.2  Pembahasan

4.2.1  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-1

Berdasarkan hasil penelitian, variabel ROI tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROR. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Adi (2007) dan Yuniawan (2006) yang menyimpulkan bahwa 

ROI berpengaruh signifikan terhadap ROR. 
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ROI merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan untuk 

kegiatan operasi. Semakin besar ROI menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

Hasil pengujian yang tidak berhasil menemukan adanya pengaruh ROI 

terhadap ROR mengindikasikan bahwa dalam mengambil keputusan investasi, 

investor tidak begitu mempertimbangkan ROI sebagai indikator untuk menilai 

kinerja perusahaan. Investor cenderung lebih mempertimbangkan variabel-

variabel lain di luar penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Selain itu pertimbangan investor juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 

faktor ekonomi.

4.2.2  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-2

Berdasarkan hasil penelitian, variabel ROE berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROR. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Adi (2007) yang menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

terhadap ROR namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan Yuniawan 

(2006) yang menyimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROR. 

ROE merupakan ukuran efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan cara memanfaatkan ekuitas atau modal yang digunakan untuk 

kegiatan opeasi. Semakin besar ROE menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.
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Dengan demikian pengukuran kinerja dengan mengunakan ROE 

merupakan indikator yang harus dipertimbangkan oleh investor untuk mengukur 

kinerja perusahaan dalam rangka mengambil keputusan investasi.

4.2.3  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-3

Berdasarkan hasil penelitian, variabel OCF berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROR. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Adi (2007) dan Yuniawan (2006) yang menyimpulkan bahwa OCF

berpengaruh signifikan terhadap ROR. 

OCF merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dari kegiatan operasi. OCF dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

hal pembayaran dividen. Semakin tinggi nilai OCF mencerminkan semakin tinggi 

pula kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Selain itu semakin besar 

nilai OCF juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik 

karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.

Dengan demikian pengukuran kinerja dengan mengunakan OCF 

merupakan indikator yang harus dipertimbangkan oleh investor untuk mengukur 

kinerja perusahaan dalam rangka mengambil keputusan investasi. Investor sangat 

berkepentingan terhadap laporan cash flow karena dipercaya mampu memberikan 

informasi tentang tingkat likuiditas suatu perusahaan. Cash flow dapat digunakan 

untuk mengestimasi harga saham di masa yang akan datang dan menjadi tolak 

ukur untuk menanam modal pada suatu perusahaan (Yunus, 2005).
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4.2.4  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-4

Berdasarkan hasil penelitian, variabel EVA tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROR. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Adi (2007) dan Yuniawan (2006) yang menyimpulkan bahwa 

EVA berpengaruh signifikan terhadap ROR. Selain itu hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa EVA mempunyai hubungan negatif terhadap ROR.

EVA merupakan indikator adanya penciptaan nilai dari suatu investasi. 

EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi 

pemilik modal, karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian 

yang melebihi tingkat biaya modal. 

Hasil pengujian yang tidak berhasil menemukan adanya pengaruh EVA 

terhadap ROR mengindikasikan bahwa EVA kurang dipertimbangkan oleh 

investor dalam hal pengambilan keputusan investasi. Investor cenderung lebih 

mempertimbangkan variabel-variabel lain di luar penelitian ini untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan. Selain itu pertimbangan investor juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain diluar faktor ekonomi.

4.2.5  Pembahasan Hasil Uji Hipotesis ke-5

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROI, ROE, OCF, 

dan EVA berpengaruh secara signifikan terhadap ROR. Hal ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi (2007) dan Yuniawan (2006) 

yang menyimpulkan bahwa ROI, ROE, OCF, dan EVA secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROR. 
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Hasil pengujian yang berhasil menemukan adanya pengaruh ROI, ROE, 

OCF, dan EVA terhadap ROR menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan 

investasi, keempat indikator tersebut secara simultan dipertimbangkan oleh 

investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Regresi yang telah 

dijelaskan di atas menghasilkan nilai R2 yang kecil yaitu 0,283 atau 28,3%. Hal 

ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 

28,3%, sedangkan sisanya sebesar 71,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model regresi yang dapat digunakan sebagai prediksi ROR. 

Variabel-variabel lain, yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaaan antara lain Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Book Value per Share (BVS), Net Profit 

Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), Price to Book Value (PBV) dan 

lain-lain.

Kejahatan transnasional multidimensi (human trafficking, drug 

trafficking), perubahan geopolitik maupun aksi terorisme akan memberikan 

dampak gejolak baik pada pasar uang dan bursa saham, bursa komoditas, maupun 

aspek mikroekonomi lainnya (www.kompas.com/kompas-cetak). Hal-hal tersebut 

memungkinkan untuk menggeser paradigma bahwa hukum pasar yang sekarang 

tidaklah hanya diukur dari jumlah permintaan dan penawaran maupun 

fundamental perusahaan yang bagus, namun juga mencakup peristiwa politik yang 

menimbulkan kecemasan akan terganggunya pasar itu sendiri. Dengan demikian 

tidak hanya faktor finasial atau ekonomi saja yang menjadi pertimbangan investor 

dalam mengambil keputusan investasi.
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Periode pengamatan antara tahun 2003-2007 memuat kejadian besar yang 

diduga mempengaruhi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia yaitu Bom 

Bali I dan II (2005). Pada bulan Maret 2005 pemerintah Indonesia menaikkan 

harga BBM yang kemudian diikuti kenaikan kembali harga BBM untuk kedua 

kalinya pada bulan Oktober 2005. Hal tersebut  memicu kenaikan inflasi yang 

sangat cepat terjadi pada bulan September-Oktober. Biro Pusat Statistik (BPS) 

mencatat tingkat inflasi pada September 2005 sebesar 0,49 dan meningkat tajam 

menjadi 12,62 pada 31 Oktober 2005 (www.bps.go.id). Purbaya Yudhi Sadewa, 

Chief Economist Danareksa Research Institute (DRI), berdasarkan hasil riset yang 

dilakukannya, menyepakati bahwa sektor otomotif adalah sektor yang sensitif 

terhadap pergerakan suku bunga (Joko Sugiarsono, 2007). Jadi investasi pada 

sektor otomotif juga dipengaruhi oleh pergerakan tingkat suku bunga. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak hanya faktor internal perusahaan yang mempengaruhi 

pertimbangan investor tetapi faktor eksternal juga turut andil dalam

menyumbangkan pemikiran bagi investor dalam mengambil keputusan investasi..
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh signifikan dari penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan ROI, ROE, OCF, dan EVA terhadap Rate of Return (ROR). 

Berdasarkan hasil analisis pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda 

dari perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara 

tahun 2003-2007, dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat variabel

independen, dua variabel (ROE dan OCF) terbukti berpengaruh secara

signifikan terhadap ROR sedangkan dua variabel lainnya (ROI dan EVA) 

tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROR. Sementara penelitian Adi 

(2007) menemukan bahwa keempat variabel tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ROR sedangkan penelitian Yuniawan (2006)

menemukan bahwa dari keempat variabel, tiga variabel (ROI, OCF dan EVA),

terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap ROR sedangkan variabel ROE 

tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROR.

2. Secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel

independen (ROI, ROE, OCF, dan EVA) terbukti berpengaruh secara

signifikan terhadap ROR. Hasil ini mendukung penelitian Adi (2007) dan 

Yuniawan (2006) yang menemukan bahwa keempat variabel tersebut 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROR. Dengan demikian 

konsep penilaian kinerja tersebut dapat digunakan sebagai indikator (tolok 

ukur) dalam melakukan penilaian terhadap tinggi rendahnya kinerja keuangan 

pada sebuah perusahaan otomotif dan untuk pengambilan keputusan investasi 

dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian saham yang diharapkan.

3. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,283 atau 28,3% tergolong cukup kecil

karena variabel independen kurang mampu menjelaskan variabel dependennya

sedangkan sisanya sebesar 71,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model regresi.

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lain :

1. Pemilihan sampel dari penelitian ini hanya mencakup pada perusahaan

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2003-2007

dan perusahaan yang dijadikan sampel terbatas pada kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan. Hal ini mungkin akan berbeda jika penilaian kinerja

dilakukan pada perusahaan berjenis lain dan dengan periode yang lebih 

panjang. Penggunaan periode penelitian yang relatif pendek dikhawatirkan 

kurang bisa mencerminkan dengan baik kemampuan ROI, ROE, OCF, dan 

EVA dalam mempengaruhi Rate of Return. Terbatasnya sampel yang 

digunakan dikhawatirkan kurang bisa mencerminkan kondisi perusahaan

otomotif secara keseluruhan karena tidak semua perusahaan otomotif 

dimasukkan sebagai sampel penelitian.
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2. Penelitian ini difokuskan pada empat variabel saja yaitu ROI, ROE, OCF, dan 

EVA sedangkan banyak variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap ROR.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi atau saran yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian 

selanjutnya antara lain:

1. Menambah periode penelitian dengan harapan bisa mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat. Selain itu juga dapat memperluas sampel dengan 

membandingkannya dengan beberapa sektor lain.

2. Menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi ROR. Banyak 

rasio keuangan yang dapat dijadikan variabel penelitian, antara lain Debt to 

Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Book Value per Share (BVS), 

Net Profit Margin (NPM), Operating Profit Margin (OPM), dan Price to Book 

Value (PBV).
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Lampiran 1

Nama Perusahaan dan Perhitungan ROR

Nama Perusahaan

No Kode Nama Perusahaan

1 ASII PT  Astra Internasional Tbk.  

2 AUTO PT  Astra Otoparts Tbk.

3 GDYR PT  Goodyear Indonesia Tbk.

4 HEXA PT  Hexindo Adiperkasa Tbk.

5 BRAM PT  Indo Kordsa Tbk.

6 TURI PT  Tunas Ridean Tbk.

7 UNTR PT  United Tractor Tbk.



Lampiran 1

Perhitungan ROR

Tahun 2003

Harga Saham Deviden Yield

2003 2002 (%)
ROR (%)

No Kode Perusahaan

a b c
d=[(a-

b)/bx100%]+c

1 ASII 2,500 2,725 3.40 -4.86

2 AUTO 1,250 1,600 0.03 -21.85

3 GDYR 4,100 4,100 4.00 4.00

4 HEXA 420 975 0.20 -56.72

5 BRAM 550 650 0.08 -15.30

6 TURI 260 210 4.00 27.81

7 UNTR 285 455 0.06 -37.30

Perhitungan ROR

Tahun 2004

Harga Saham Deviden Yield

2004 2003 (%)
ROR (%)

No Kode Perusahaan

a b c
d=[(a-

b)/bx100%]+c

1 ASII 9,600 2,500 2.81 286.81

2 AUTO 1,925 1,250 0.03 54.03

3 GDYR 8,600 4,100 2.72 112.48

4 HEXA 3,075 420 0.07 632.21

5 BRAM 800 550 1.58 47.03

6 TURI 675 260 4.00 163.62

7 UNTR 2,275 285 0.03 698.28



Lampiran 1

Perhitungan ROR

Tahun 2005

Harga Saham Deviden Yield

2005 2004 (%)
ROR (%)

No Kode Perusahaan

a b c
d=[(a-

b)/bx100%]+c

1 ASII 10,500 9600 4.31 13.69

2 AUTO 2,650 1925 3.57 41.23

3 GDYR 8,050 8600 2.78 -3.62

4 HEXA 4,050 3075 4.79 36.50

5 BRAM 600 800 2.19 -22.81

6 TURI 900 675 2.75 36.08

7 UNTR 2,875 2275 7.63 34.00

Perhitungan ROR

Tahun 2006 

Harga Saham Deviden Yield

2006 2005 (%)
ROR (%)

No Kode Perusahaan

a b c
d=[(a-

b)/bx100%]+c

1 ASII 11,250 10,500 1.85 8.99

2 AUTO 2,900 2,650 2.05 11.48

3 GDYR 8,300 8,050 12.97 16.08

4 HEXA 990 4,050 1.89 -73.67

5 BRAM 1,200 600 0.65 100.65

6 TURI 640 900 0.75 -28.14

7 UNTR 4,500 2,875 5.28 61.80



Lampiran 1

Perhitungan ROR

Tahun 2007

Harga Saham Deviden Yield

2007 2006 (%)
ROR (%)

No Kode Perusahaan

a b c
d=[(a-

b)/bx100%]+c

1 ASII 13,200 11,250 3.91 21.24

2 AUTO 2,625 2,900 2.59 -6.90

3 GDYR 8,350 8,300 0.68 1.28

4 HEXA 950 990 2.84 -1.20

5 BRAM 2,200 1,200 3.17 86.50

6 TURI 670 640 4.44 9.13

7 UNTR 7,400 4,500 7.46 71.90



Lampiran 2

ROI, ROE dan OCF

ROI & ROE

Tahun 2003-2007

Kode ROI ROE
No.

Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

1 ASII 16.31 13.81 8.92 6.41 10.26 37.76 32.79 26.72 16.59 24.18

2 AUTO 10.55 9.16 9.21 9.31 13.17 17.28 15.96 17.05 15.13 20.12

3 GDYR 4.19 5.67 -1.46 5.58 7.31 6.15 8.73 -2.42 9.03 14.16

4 HEXA 7.27 14.37 9.14 3.27 3.58 20.56 32.29 28.36 11.41 13.01

5 BRAM 4.79 2.48 6.99 1.20 2.52 11.64 5.97 14.54 2.20 4.38

6 TURI 5.46 7.01 4.74 0.78 5.67 17.05 25.74 21.05 3.30 22.17

7 UNTR 5.66 16.24 9.88 8.27 11.48 23.01 35.43 25.59 20.25 26.04



Lampiran 2

Operating Cash Flow (OCF)

Tahun 2003-2007

No. Kode 2003 2004 2005 2006 2007

1 ASII 2,426,641,000,000 3,179,423,000,000 2,482,997,000,000 9,020,067,000,000 11,244,269,000,000

2 AUTO 90,830,000,000 122,953,000,000 189,883,000,000 268,303,000,000 262,780,000,000

3 GDYR 41,337,766,000 32,184,128,000 42,331,593,000 61,168,900,000 90,984,858,000

4 HEXA 98,772,757,479 138,045,414,900 -245,241,892,223 122,953,487,728 215,454,000,000

5 BRAM 100,515,883,706 169,324,562,635 136,744,000,000 189,866,221,000 143,925,576,000

6 TURI -159,235,000,000 -208,581,000,000 -316,931,000,000 284,614,000,000 -86,553,000,000

7 UNTR 1,022,713,000,000 2,063,081,000,000 1,048,518,000,000 1,721,743,000,000 2,657,778,000,000



Lampiran 3

Perhitungan Biaya Hutang (Kd)

Tahun 2003

Kode a b c d=c-e e f=d/c g=1-f h=a/b i=hxg

Perusahaan Biaya Bunga Hutang Jk Laba Biaya Pajak EAT Tingkat 1-t Kd Kd*No

Panjang Sblm Pajak Pajak

1 ASII 656,056,000,000 6,165,477,000,000 7,039,250,000,000 2,617,667,000,000 4,421,583,000,000 0.372 0.628 0.106 0.876

2 AUTO 8,546,000,000 82,972,000,000 295,921,000,000 89,523,000,000 206,398,000,000 0.303 0.697 0.103 0.280

3 GDYR 617,864,000 36,909,000,000 25,880,000,000 9,444,000,000 16,436,000,000 0.365 0.635 0.017 1.426

4 HEXA 3,539,038,646 6,780,000,000 62,836,000,000 20,322,000,000 42,514,000,000 0.323 0.677 0.522 0.108

5 BRAM 18,701,362,144 496,242,000,000 96,665,000,000 22,688,000,000 73,977,000,000 0.235 0.765 0.038 5.134

6 TURI 3,844,000,000 679,845,000,000 118,550,000,000 37,438,000,000 81,112,000,000 0.316 0.684 0.006 5.735

7 UNTR 193,801,000,000 668,915,000,000 618,813,000,000 276,203,000,000 342,610,000,000 0.446 0.554 0.290 1.081



Lampiran 3

Perhitungan Biaya Hutang (Kd)

Tahun 2004

Kode a b c d=c-e e f=d/c g=1-f h=a/b i=hxg

Perusahaan Biaya Bunga Hutang Jk Laba Biaya Pajak EAT Tingkat 1-t Kd Kd*No

Panjang Sblm Pajak Pajak

1 ASII 500,692,000,000 6,189,975,000,000 8,007,203,000,000 2,601,697,000,000 5,405,506,000,000 0.325 0.675 0.081 0.773

2 AUTO 10,997,000,000 101,990,000,000 329,108,000,000 105,950,000,000 223,158,000,000 0.322 0.678 0.108 0.310

3 GDYR 591,038,000 44,821,000,000 39,101,000,000 14,110,000,000 24,991,000,000 0.361 0.639 0.013 1.146

4 HEXA 4,066,738,346 62,384,000,000 132,103,000,000 40,685,000,000 91,418,000,000 0.308 0.692 0.065 0.472

5 BRAM 28,150,434,673 511,182,000,000 86,762,000,000 44,341,000,000 42,421,000,000 0.511 0.489 0.055 5.892

6 TURI 2,432,000,000 620,158,000,000 221,391,000,000 68,660,000,000 152,731,000,000 0.310 0.690 0.004 2.801

7 UNTR 143,915,000,000 1,582,888,000,000 1,467,749,000,000 368,116,000,000 1,099,633,000,000 0.251 0.749 0.091 1.078



Lampiran 3

Perhitungan Biaya Hutang (Kd)

Tahun 2005 

Kode a b c d=c-e e f=d/c g=1-f h=a/b i=hxg

Perusahaan Biaya Bunga Hutang Jk Laba Biaya Pajak EAT Tingkat 1-t Kd Kd*No

Panjang Sblm Pajak Pajak

1 ASII 421,844,000,000 8,151,569,000,000 8,205,759,000,000 2,748,474,000,000 5,457,285,000,000 0.335 0.665 0.052 0.034

2 AUTO 23,387,000,000 358,584,000,000 428,929,000,000 149,902,000,000 279,027,000,000 0.349 0.651 0.065 0.042

3 GDYR 455,185,000 43,419,479,000 -7,805,063,000 -555,769,000 -7,249,294,000 0.071 0.929 0.010 0.010

4 HEXA 7,212,032,659 89,661,565,174 141,669,666,033 43,898,575,700 97,771,090,333 0.310 0.690 0.080 0.056

5 BRAM 50,081,000,000 375,256,000,000 199,501,000,000 80,005,000,000 119,496,000,000 0.401 0.599 0.133 0.080

6 TURI 4,707,000,000 738,424,000,000 214,893,000,000 72,161,000,000 142,732,000,000 0.336 0.664 0.006 0.004

7 UNTR 212,744,000,000 2,879,951,000,000 1,565,530,000,000 514,801,000,000 1,050,729,000,000 0.329 0.671 0.074 0.050



Lampiran 3

Perhitungan Biaya Hutang (Kd)

Tahun 2006

Kode a b c d=c-e e f=d/c g=1-f h=a/b i=hxg

Perusahaan Biaya Bunga Hutang Jk Laba Biaya Pajak EAT Tingkat 1-t Kd Kd*No

Panjang Sblm Pajak Pajak

1 ASII 760,726,000,000 11,427,947,000,000 5,871,528,000,000 2,159,431,000,000 3,712,097,000,000 0.368 0.632 0.067 0.042

2 AUTO 37,812,000,000 329,415,000,000 386,857,000,000 104,799,000,000 282,058,000,000 0.271 0.729 0.115 0.084

3 GDYR 385,176,000 34,589,149,000 36,642,760,000 11,246,011,000 25,396,749,000 0.307 0.693 0.011 0.008

4 HEXA 39,470,335,368 159,078,561,786 57,938,394,734 18,509,910,267 39,428,484,467 0.319 0.681 0.248 0.169

5 BRAM 39,715,829,000 295,493,554,000 39,702,303,000 21,388,394,000 18,313,909,000 0.539 0.461 0.134 0.062

6 TURI 10,173,000,000 834,804,000,000 28,058,000,000 5,847,000,000 22,211,000,000 0.208 0.792 0.012 0.010

7 UNTR 398,847,000,000 2,578,235,000,000 1,351,809,000,000 421,437,000,000 930,372,000,000 0.312 0.688 0.155 0.106



Lampiran 3

Perhitungan Biaya Hutang (Kd)

Tahun 2007

Kode a b c d=c-e e f=d/c g=1-f h=a/b i=hxg

Perusahaan Biaya Bunga Hutang Jk Laba Biaya Pajak EAT Tingkat 1-t Kd Kd*No

Panjang Sblm Pajak Pajak

1 ASII 678,134,000,000 10,168,573,000,000 110,633,605,000,000 104,114,332,000,000 6,519,273,000,000 0.941 0.059 0.067 0.004

2 AUTO 31,293,000,000 335,881,000,000 577,248,000,000 122,341,000,000 454,907,000,000 0.212 0.788 0.093 0.073

3 GDYR 247,122,000 37,065,571,000 61,162,445,000 18,763,271,000 42,399,174,000 0.307 0.693 0.007 0.005

4 HEXA 34,550,000,000 115,976,000,000 74,431,000,000 24,909,000,000 49,522,000,000 0.335 0.665 0.298 0.198

5 BRAM 32,390,922,000 279,122,000,000 66,777,197,000 27,628,485,000 39,148,712,000 0.414 0.586 0.116 0.068

6 TURI 8,543,000,000 978,631,000,000 258,241,000,000 68,425,000,000 189,816,000,000 0.265 0.735 0.009 0.006

7 UNTR 415,281,000,000 1,962,699,000,000 2,048,361,000,000 555,324,000,000 1,493,037,000,000 0.271 0.729 0.212 0.154



Lampiran 4

Perhitungan NOPAT

Tahun 2003

Kode a b c d=bxc e=a+d

Perusahaan EAT i (Biaya Bunga) 1-t IAT NOPATNo

1 ASII 4,421,583,000,000 656,056,000,000 0.628 412,090,216,521 4,833,673,216,521

2 AUTO 206,398,000,000 8,546,000,000 0.697 5,960,635,805 212,358,635,805

3 GDYR 16,436,000,000 617,864,000 0.635 392,396,163 16,828,396,163

4 HEXA 42,514,000,000 3,539,038,646 0.677 2,394,466,373 44,908,466,373

5 BRAM 73,977,000,000 18,701,362,144 0.765 14,312,012,283 88,289,012,283

6 TURI 81,112,000,000 3,844,000,000 0.684 2,630,067,718 83,742,067,718

7 UNTR 342,610,000,000 193,801,000,000 0.554 107,299,233,549 449,909,233,549



Lampiran 4

Perhitungan NOPAT

Tahun 2004

Kode a b c d=bxc e=a+d

Perusahaan EAT i (Biaya Bunga) 1-t IAT NOPATNo

1 ASII 5,405,506,000,000 500,692,000,000 0.675 338,007,367,885 5,743,513,367,885

2 AUTO 223,158,000,000 10,997,000,000 0.678 7,456,727,050 230,614,727,050

3 GDYR 24,991,000,000 591,038,000 0.639 377,755,829 25,368,755,829

4 HEXA 91,418,000,000 4,066,738,346 0.692 2,814,266,793 94,232,266,793

5 BRAM 42,421,000,000 28,150,434,673 0.489 13,763,739,762 56,184,739,762

6 TURI 152,731,000,000 2,432,000,000 0.690 1,677,763,739 154,408,763,739

7 UNTR 1,099,633,000,000 143,915,000,000 0.749 107,820,671,787 1,207,453,671,787



Lampiran 4

Perhitungan NOPAT

Tahun 2005

Kode a b c d=bxc e=a+d

Perusahaan EAT i (Biaya Bunga) 1-t IAT NOPATNo

1 ASII 5,457,285,000,000 421,844,000,000 0.665 280,549,664,393 5,737,834,664,393

2 AUTO 279,027,000,000 23,387,000,000 0.651 15,213,717,070 294,240,717,070

3 GDYR -7,249,294,000 455,185,000 0.929 422,772,999 -6,826,521,001

4 HEXA 97,771,090,333 7,212,032,659 0.690 4,977,270,832 102,748,361,165

5 BRAM 119,496,000,000 50,081,000,000 0.599 29,997,238,991 149,493,238,991

6 TURI 142,732,000,000 4,707,000,000 0.664 3,126,390,920 145,858,390,920

7 UNTR 1,050,729,000,000 212,744,000,000 0.671 142,786,334,581 1,193,515,334,581



Lampiran 4

Perhitungan NOPAT

Tahun 2006

Kode a b c d=bxc e=a+d

Perusahaan EAT i (Biaya Bunga) 1-t IAT NOPATNo

1 ASII 3,712,097,000,000 760,726,000,000 0.632 480,946,135,729 4,193,043,135,729

2 AUTO 282,058,000,000 37,812,000,000 0.729 27,568,784,062 309,626,784,062

3 GDYR 25,396,749,000 385,176,000 0.693 266,961,828 25,663,710,828

4 HEXA 39,428,484,467 39,470,335,368 0.681 26,860,521,630 66,289,006,097

5 BRAM 18,313,909,000 39,715,829,000 0.461 18,320,148,284 36,634,057,284

6 TURI 22,211,000,000 10,173,000,000 0.792 8,053,050,930 30,264,050,930

7 UNTR 930,372,000,000 398,847,000,000 0.688 274,503,336,702 1,204,875,336,702



Lampiran 4

Perhitungan NOPAT

Tahun 2007

Kode a b c d=bxc e=a+d

Perusahaan EAT i (Biaya Bunga) 1-t IAT NOPATNo

1 ASII 6,519,273,000,000 678,134,000,000 0.059 39,960,197,235 6,559,233,197,235

2 AUTO 454,907,000,000 31,293,000,000 0.788 24,660,812,599 479,567,812,599

3 GDYR 42,399,174,000 247,122,000 0.693 171,310,494 42,570,484,494

4 HEXA 49,522,000,000 34,550,000,000 0.665 22,987,533,420 72,509,533,420

5 BRAM 39,148,712,000 32,390,922,000 0.586 18,989,459,483 58,138,171,483

6 TURI 189,816,000,000 8,543,000,000 0.735 6,279,398,268 196,095,398,268

7 UNTR 1,493,037,000,000 415,281,000,000 0.729 302,695,617,812 1,795,732,617,812



Lampiran 5

Perhitungan Tingkat Pengembalian (r)

Tahun 2003

Kode a  b c d=b+c e=a/d

Perusahaan NOPAT Total Hutang Modal saham Capital rNo

1
ASII

          
4,833,673,216,521 

         
13,898,301,000,000 

          
2,024,178,000,000 

         
15,922,479,000,000 0.304

2
AUTO

             
212,358,635,805 

             
623,945,000,000 

        
385,579,000,000 

          
1,009,524,000,000 0.210

3
GDYR

               
16,828,396,163 

             
124,968,000,000 

               
41,000,000,000 

             
165,968,000,000 0.101

4
HEXA

               
44,908,466,373 

             
377,700,000,000 

               
84,000,000,000 

             
461,700,000,000 0.097

5
BRAM

               
88,289,012,283 

             
778,460,000,000 

             
225,000,000,000 

          
1,003,460,000,000 0.088

6
TURI

               
83,742,067,718 

          
1,009,321,000,000 

             
139,500,000,000 

          
1,148,821,000,000 0.073

7
UNTR

             
449,909,233,549 

          
4,481,194,000,000 

             
712,902,000,000 

          
5,194,096,000,000 0.087



Lampiran 5

Perhitungan Tingkat Pengembalian (r)

Tahun 2004

Kode a  b c d=b+c e=a/d

Perusahaan NOPAT  Total Hutang Modal saham Capital rNo

1
ASII

          
5,743,513,367,885 

         
19,425,440,000,000 

          
2,024,178,000,000 

         
21,449,618,000,000 0.268

2
AUTO

             
230,614,727,050 

             
868,114,000,000 

             
385,579,000,000 

          
1,253,693,000,000 0.184

3
GDYR

               
25,368,755,829 

             
154,706,000,000 

               
41,000,000,000 

             
195,706,000,000 0.130

4
HEXA

               
94,232,266,793 

             
352,999,000,000 

               
84,000,000,000 

             
436,999,000,000 0.216

5
BRAM

               
56,184,739,762 

             
839,159,000,000 

             
225,000,000,000 

         
1,064,159,000,000 0.053

6
TURI

             
154,408,763,739 

          
1,584,872,000,000 

             
139,500,000,000 

          
1,724,372,000,000 0.090

7
UNTR

          
1,207,453,671,787 

          
3,629,278,000,000 

             
712,902,000,000 

  
4,342,180,000,000 0.278



Lampiran 5

Perhitungan Tingkat Pengembalian (r)

Tahun 2005

Kode a b c d=b+c e=a/d

Perusahaan NOPAT Total Hutang Modal saham Capital rNo

1
ASII

          
5,737,834,664,393 

         
22,754,709,000,000 

          
2,024,178,000,000 

         
24,778,887,000,000 0.232

2
AUTO

             
294,240,717,070 

          
1,160,179,000,000 

             
385,579,000,000 

          
1,545,758,000,000 0.190

3
GDYR

                
(6,826,521,001)

             
182,810,564,000 

               
41,000,000,000 

             
223,810,564,000 -0.031

4
HEXA

             
102,748,361,165 

             
724,753,242,614 

               
84,000,000,000 

             
808,753,242,614 0.127

5
BRAM

             
149,493,238,991 

  
712,179,000,000 

             
225,000,000,000 

             
937,179,000,000 0.160

6
TURI

             
145,858,390,920 

          
2,045,141,000,000 

             
139,500,000,000 

          
2,184,641,000,000 0.067

7
UNTR

          
1,193,515,334,581 

          
6,485,918,000,000 

             
712,902,000,000 

          
7,198,820,000,000 0.166



Lampiran 5

Perhitungan Tingkat Pengembalian (r)

Tahun 2006

Kode a  b c d=b+c e=a/d

Perusahaan NOPAT  Total Hutang Modal saham Capital rNo

1
ASII

          
4,193,043,135,729 

         
31,498,444,000,000 

          
2,024,178,000,000 

         
33,522,622,000,000 0.125

2
AUTO

             
309,626,784,062 

          
1,066,929,000,000 

             
385,579,000,000 

          
1,452,508,000,000 0.213

3
GDYR

               
25,663,710,828 

             
173,617,886,000 

               
41,000,000,000 

             
214,617,886,000 0.120

4
HEXA

               
66,289,006,097 

             
858,554,250,499 

               
84,000,000,000 

     
942,554,250,499 0.070

5
BRAM

               
36,634,057,284 

             
508,483,785,000 

             
225,000,000,000 

             
733,483,785,000 0.050

6
TURI

               
30,264,050,930 

          
2,183,994,000,000 

             
139,500,000,000 

          
2,323,494,000,000 0.013

7
UNTR

          
1,204,875,336,702 

          
6,606,651,000,000 

             
712,902,000,000 

          
7,319,553,000,000 0.165



Lampiran 5

Perhitungan Tingkat Pengembalian (r)

Tahun 2007

Kode a  b c d=b+c e=a/d

Perusahaan NOPAT  Total Hutang Modal saham Capital rNo

1
ASII

          
6,559,233,197,235 

         
31,511,736,000,000 

          
2,024,178,000,000 

         
33,535,914,000,000 0.196

2
AUTO

             
479,567,812,599 

      
1,094,734,000,000 

             
385,579,000,000 

          
1,480,313,000,000 0.324

3
GDYR

               
42,570,484,494 

             
280,137,084,000 

               
41,000,000,000 

             
321,137,084,000 0.133

4
HEXA

               
72,509,533,420 

          
1,003,049,000,000 

               
84,000,000,000 

          
1,087,049,000,000 0.067

5
BRAM

               
58,138,171,483 

             
462,352,034,000 

             
225,000,000,000 

             
687,352,034,000 0.085

6
TURI

           
196,095,398,268 

          
2,488,969,000,000 

             
139,500,000,000 

          
2,628,469,000,000 0.075

7
UNTR

          
1,795,732,617,812 

          
7,216,432,000,000 

             
712,902,000,000 

          
7,929,334,000,000 0.226



Lampiran 6

Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ke)

Tahun 2003

Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ke)

Tahun 2004

Kode a  b c=1-b d e=a+(cxd)

Perusahaan Div Yield (%)
 Div Payout 

(%) 
Plowback 
ratio (%)

r KeNo

1
ASII 3.40

                
15.52 

                  
(14.52) 0.304 -1.008

2
AUTO 0.03

                  
0.18 

                     
0.82 0.210 0.202

3
GDYR 4.00

                
37.42 

                  
(36.42) 0.101 0.307

4
HEXA 0.20

                  
0.34 

                     
0.66 0.097 0.264

5
BRAM 0.08

                     
1.00 0.088 0.168

6
TURI 4.00

                
20.64 

                  
(19.64) 0.073 2.568

7
UNTR 0.06

                     
1.00 0.087 0.147

Kode a  b c=1-b d e=a+(cxd)

Perusahaan Div Yield (%)
Div Payout 

(%) 
Plowback 
ratio (%)

r KeNo

1
ASII 2.81                 20.22 

                  
(19.22) 0.268 -2.336

2
AUTO 0.03                   0.21 

                     
0.79 0.184 0.175

3
GDYR 2.72                 38.39 

                  
(37.39) 0.130 -2.127

4
HEXA 0.07                   0.40 

                     
0.60 0.216 0.199

5
BRAM 1.58                 26.52 

                  
(25.52) 0.053 0.233

6
TURI 4.00                 24.66 

                  
(23.66) 0.090 1.881

7
UNTR 0.03                   0.09 

                     
0.91 0.278 0.283



Lampiran 6

Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ke)

Tahun 2005

Kode a b c=1-b d e=a+(cxd)

Perusahaan
Div Yield 

(%)
Div Payout 

(%)
Plowback 
ratio (%)

r KeNo

1
ASII 4.31

     
32.64 

                    
(31.64) 0.232 -3.017

2
AUTO 3.57

             
27.64 

                    
(26.64) 0.190 -1.501

3
GDYR 2.78

          
(136.00)

                    
137.00 -0.031 -1.399

4
HEXA 4.79

             
39.52 

                   
(38.52) 0.127 -0.104

5
BRAM 2.19

             
15.06 

                    
(14.06) 0.160 -0.053

6
TURI 2.75

             
18.57 

                    
(17.57) 0.067 1.577

7
UNTR 7.63

             
29.82 

                    
(28.82) 0.166 2.852

Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ke)

Tahun 2006

Kode a  b c=1-b d e=a+(cxd)

Perusahaan
Div Yield 

(%)

 Div 
Payout 

(%) 

Plowback 
ratio (%)

r KeNo

1
ASII 1.85

             
31.63 

                    
(30.63) 0.125 -1.981

2
AUTO 2.05

             
16.40

                    
(15.40) 0.213 -1.233

3
GDYR 12.97

           
138.00 

                   
(137.00) 0.120 -3.412

4
HEXA 1.89

             
36.22 

                    
(35.22) 0.070 -0.587

5
BRAM 0.65

             
29.49 

                    
(28.49) 0.050 -0.773

6
TURI 0.75

             
33.29 

                    
(32.29) 0.013 0.329

7
UNTR 5.28

             
26.05 

                    
(25.05) 0.165 1.157



Lampiran 6

Perhitungan Biaya Modal Sendiri (Ke)

Tahun 2007

Kode a  b c=1-b d e=a+(cxd)

Perusahaan
Div Yield 

(%)
 Div 

Payout (%) 
Plowback 
ratio (%)

r KeNo

1
ASII 1.61

             
27.95 

                    
(26.95) 0.196 -3.659

2
AUTO 2.26

             
15.25 

                    
(14.25) 0.324 -2.361

3
GDYR 0.68

               
9.00 

                      
(8.00) 0.133 -0.380

4
HEXA 2.84

             
35.62 

                    
(34.62) 0.067 0.531

5
BRAM 3.17

             
72.42 

                    
(71.42) 0.085 -2.871

6
TURI 4.44

             
40.42 

                    
(39.42) 0.075 1.499

7
UNTR 7.46

             
28.65 

                    
(27.65) 0.226 1.198



Lampiran 7

Perhitungan Struktur Modal Neraca

Tahun 2003

Kode a b c=a+b d=(a/c)x100 e=(b/c)x100

Perusahaan Hutang Modal sendiri Htg&Mdl Sndri Wd WeNo

1
ASII 13,898,301,000,000 

  
11,710,712,000,000 

   
25,609,013,000,000 54.271 45.729

2
AUTO

      
623,945,000,000 

    
1,194,707,000,000 

     
1,818,652,000,000 34.308 65.692

3
GDYR

      
124,968,000,000 

      
267,294,000,000 

        
392,262,000,000 31.858 68.142

4
HEXA

      
377,700,000,000 

      
206,811,000,000 

        
584,511,000,000 64.618 35.382

5
BRAM

      
778,460,000,000 

      
635,767,000,000 

     
1,414,227,000,000 55.045 44.955

6
TURI

   
1,009,321,000,000 

      
475,730,000,000 

     
1,485,051,000,000 67.965 32.035

7
UNTR

   
4,481,194,000,000 

    
1,489,203,000,000 

     
5,970,397,000,000 75.057 24.943



Lampiran 7

Perhitungan Struktur Modal Neraca

Tahun 2004

Kode a b c=a+b d=(a/c)x100 e=(b/c)x100

Perusahaan Hutang Modal sendiri Htg&Mdl Sndri Wd WeNo

1
ASII 19,425,440,000,000 

  
16,485,126,000,000 

   
35,910,566,000,000 54.094 45.906

2
AUTO

      
868,114,000,000 

    
1,398,514,000,000 

     
2,266,628,000,000 38.300 61.700

3
GDYR

      
154,706,000,000 

      
286,135,000,000 

        
440,841,000,000 35.093 64.907

4
HEXA

      
352,999,000,000 

      
283,110,000,000 

        
636,109,000,000 55.493 44.507

5
BRAM

      
839,159,000,000 

      
710,744,000,000 

     
1,549,903,000,000 54.143 45.857

6
TURI

   
1,584,872,000,000 

      
593,307,000,000 

     
2,178,179,000,000 72.761 27.239

7
UNTR

   
3,629,278,000,000 

    
3,103,595,000,000 

     
6,732,873,000,000 53.904 46.096



Lampiran 7

Perhitungan Struktur Modal Neraca

Tahun 2005

Kode a b c=a+b d=(a/c)x100 e=(b/c)x100

Perusahaan Hutang Modal sendiri Htg&Mdl Sndri Wd WeNo

1
ASII

   
22,754,709,000,000 

  
20,424,345,000,000 

   
43,179,054,000,000 52.698 47.302

2
AUTO

     
1,160,179,000,000 

    
1,636,389,000,000 

     
2,796,568,000,000 41.486 58.514

3
GDYR

        
182,810,564,000 

      
269,292,086,000 

     
452,102,650,000 40.436 59.564

4
HEXA

        
724,753,242,614 

      
344,760,896,151 

     
1,069,514,138,765 67.765 32.235

5
BRAM

        
712,179,000,000 

      
822,095,000,000 

     
1,534,274,000,000 46.418 53.582

6
TURI

     
2,045,141,000,000 

  
678,147,000,000 

     
2,723,288,000,000 75.098 24.902

7
UNTR

     
6,485,918,000,000 

    
4,105,713,000,000 

   
10,591,631,000,000 61.236 38.764



Lampiran 7

Perhitungan Struktur Modal Neraca

Tahun 2006

Kode a b c=a+b d=(a/c)x100 e=(b/c)x100

Perusahaan Hutang Modal sendiri Htg&Mdl Sndri Wd WeNo

1
ASII

   
31,498,444,000,000 

  
22,375,766,000,000 

   
53,874,210,000,000 58.467 41.533

2
AUTO

     
1,066,929,000,000 

    
1,864,461,000,000 

     
2,931,390,000,000 36.397 63.603

3
GDYR

        
173,617,886,000 

      
281,233,081,000 

        
454,850,967,000 38.170 61.830

4
HEXA

        
858,554,250,499 

      
345,549,380,618 

     
1,204,103,631,117 71.302 28.698

5
BRAM

        
508,483,785,000 

      
833,625,432,000 

     
1,342,109,217,000 37.887 62.113

6
TURI

     
2,183,994,000,000 

      
673,853,000,000 

     
2,857,847,000,000 76.421 23.579

7
UNTR

     
6,606,651,000,000 

    
4,594,437,000,000 

   
11,201,088,000,000 58.982 41.018



Lampiran 7

Perhitungan Struktur Modal Neraca 

Tahun 2007

Kode a b c=a+b d=(a/c)x100 e=(b/c)x100

Perusahaan Hutang Modal sendiri Htg&Mdl Sndri Wd WeNo

1
ASII

   
31,511,736,000,000 

  
26,962,594,000,000 

   
58,474,330,000,000 53.890 46.110

2
AUTO

     
1,094,734,000,000 

    
2,261,414,000,000 

     
3,356,148,000,000 32.619 67.381

3
GDYR

        
280,137,084,000 

      
299,524,255,000 

        
579,661,339,000 48.328 51.672

4
HEXA

     
1,003,049,000,000 

      
380,791,000,000 

     
1,383,840,000,000 72.483 27.517

5
BRAM

        
462,352,034,000 

      
894,005,659,000 

     
1,356,357,693,000 34.088 65.912

6
TURI

     
2,488,969,000,000 

      
856,276,000,000 

     
3,345,245,000,000 74.403 25.597

7
UNTR

     
7,216,432,000,000 

    
5,733,335,000,000 

   
12,949,767,000,000 55.726 44.274



Lampiran 8

Perhitungan Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC)

Tahun 2003

Kode a b c d e=(axc)+(bxd)

Perusahaan Kd* Ke Wd We c*No

1 ASII 0.876 -1.008 54.271 45.729 1.444

2 AUTO 0.280 0.202 34.308 65.692 22.922

3 GDYR 1.426 0.307 31.858 68.142 66.367

4 HEXA 0.108 0.264 64.618 35.382 16.320

5 BRAM 5.134 0.168 55.045 44.955 290.132

6 TURI 5.735 2.568 67.965 32.035 472.036

7 UNTR 1.081 0.147 75.057 24.943 84.791

Perhitungan Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC)

Tahun 2004

Kode a b c d e=(axc)+(bxd)

Perusahaan Kd* Ke Wd We c*No

1 ASII 0.773 -2.336 54.094 45.906 -65.442

2 AUTO 0.310 0.175 38.300 61.700 22.686

3 GDYR 1.146 -2.127 35.093 64.907 -97.813

4 HEXA 0.472 0.199 55.493 44.507 35.080

5 BRAM 5.892 0.233 54.143 45.857 329.663

6 TURI 2.801 1.881 72.761 27.239 255.064

7 UNTR 1.078 0.283 53.904 46.096 71.180



Lampiran 8

Perhitungan Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC)

Tahun 2005

Kode a b c d e=(axc)+(bxd)

Perusahaan Kd* Ke Wd We c*No

1 ASII 0.034 -3.017 52.698 47.302 -140.876

2 AUTO 0.042 -1.501 41.486 58.514 -86.071

3 GDYR 0.010 -1.399 40.436 59.564 -82.918

4 HEXA 0.056 -0.104 67.765 32.235 0.416

5 BRAM 0.080 -0.053 46.418 53.582 0.883

6 TURI 0.004 1.577 75.098 24.902 39.586

7 UNTR 0.050 2.852 61.236 38.764 113.584

Perhitungan Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC)

Tahun 2006

Kode a b c d e=(axc)+(bxd)

Perusahaan Kd* Ke Wd We c*No

1 ASII 0.042 -1.981 58.467 41.533 -79.827

2 AUTO 0.084 -1.233 36.397 63.603 -75.362

3 GDYR 0.008 -3.412 38.170 61.830 -210.685

4 HEXA 0.169 -0.587 71.302 28.698 -4.806

5 BRAM 0.062 -0.773 37.887 62.113 -45.661

6 TURI 0.010 0.329 76.421 23.579 8.505

7 UNTR 0.106 1.157 58.982 41.018 53.717



Lampiran 8

Perhitungan Biaya Rata-rata Tertimbang (WACC)

Tahun 2007

Kode a b c d e=(axc)+(bxd)

Perusahaan Kd* Ke Wd We c*No

1 ASII 0.004 -3.659 53.890 46.110 -168.523

2 AUTO 0.073 -2.361 32.619 67.381 -156.682

3 GDYR 0.005 -0.380 48.328 51.672 -19.438

4 HEXA 0.198 0.531 72.483 27.517 28.971

5 BRAM 0.068 -2.871 34.088 65.912 -186.909

6 TURI 0.006 1.499 74.403 25.597 38.849

7 UNTR 0.154 1.198 55.726 44.274 61.642



Lampiran 9

Perhitungan EVA

Tahun 2003

Kode a b c d=a-(bxc)

Perusahaan NOPAT c* Capital EVANo

1
ASII

         
4,833,673,216,521 1.444

       
15,922,479,000,000 (18,153,763,068,332)

2
AUTO

            
212,358,635,805 22.922

         
1,009,524,000,000 (22,927,481,543,283)

3
GDYR

              
16,828,396,163 66.367

            
165,968,000,000 (10,997,916,028,499)

4
HEXA

              
44,908,466,373 16.320

            
461,700,000,000 (7,490,065,491,988)

5
BRAM

              
88,289,012,283 290.132

         
1,003,460,000,000 (291,047,341,810,406)

6
TURI

              
83,742,067,718 472.036

         
1,148,821,000,000 (542,200,658,604,938)

7
UNTR

            
449,909,233,549 84.791

         
5,194,096,000,000 (439,962,608,411,773)



Lampiran 9

Perhitungan EVA

Tahun 2004

Kode a b c d=a-(bxc)

Perusahaan NOPAT c* Capital EVANo

1
ASII

         
5,743,513,367,885 -65.442

       
21,449,618,000,000 

    
1,409,446,432,180,060 

2
AUTO

            
230,614,727,050 22.686

        
1,253,693,000,000 

       
(28,211,003,280,526)

3
GDYR

              
25,368,755,829 -97.813

            
195,706,000,000 

        
19,167,950,787,295 

4
HEXA

              
94,232,266,793 35.080

            
436,999,000,000 

       
(15,235,631,069,656)

5
BRAM

              
56,184,739,762 329.663

         
1,064,159,000,000 

     
(350,758,037,687,724)

6
TURI

            
154,408,763,739 255.064

         
1,724,372,000,000 

     
(439,671,089,826,549)

7
UNTR

         
1,207,453,671,787 71.180

        
4,342,180,000,000 

     
(307,868,251,890,062)



Lampiran 9

Perhitungan EVA

Tahun 2005

Kode a b c d=a-(bxc)

Perusahaan NOPAT c* Capital EVANo

1
ASII

        
5,737,834,664,393 -140.876

       
24,778,887,000,000 3,496,493,644,666,110

2
AUTO

          
294,240,717,070 -86.071

         
1,545,758,000,000 133,339,098,179,008

3
GDYR

             
(6,826,521,001) -82.918

            
223,810,564,000 18,551,085,204,352

4
HEXA

          
102,748,361,165 0.416

            
808,753,242,614 -233,777,635,583

5
BRAM

          
149,493,238,991 0.883

            
937,179,000,000 -678,181,124,780

6
TURI

          
145,858,390,920 39.586

         
2,184,641,000,000 -86,336,137,554,388

7
UNTR

        
1,193,515,334,581 113.584

         
7,198,820,000,000 -816,477,770,721,939



Lampiran 9

Perhitungan EVA

Tahun 2006

Kode a b c d=a-(bxc)

Perusahaan NOPAT c* Capital EVANo

1
ASII

        
4,193,043,135,729 -79.827

       
33,522,622,000,000 2,680,189,865,738,130

2
AUTO

          
309,626,784,062 -75.362

         
1,452,508,000,000 109,774,010,696,856

3
GDYR

            
25,663,710,828 -210.685

            
214,617,886,000 45,242,468,301,184

4
HEXA

            
66,289,006,097 -4.806

            
942,554,250,499 4,596,035,848,036

5
BRAM

            
36,634,057,284 -45.661

            
733,483,785,000 33,528,113,078,968

6
TURI

            
30,264,050,930 8.505

         
2,323,494,000,000 -19,729,893,539,818

7
UNTR

        
1,204,875,336,702 53.717

         
7,319,553,000,000 -391,980,584,256,855



Lampiran 9

Perhitungan EVA

Tahun 2007

Kode a b c d=a-(bxc)

Perusahaan NOPAT c* Capital EVANo

1
ASII

        
6,559,233,197,235 -168.523

       
33,535,914,000,000 

      
5,658,129,087,902,780 

2
AUTO

          
479,567,812,599 -156.682

         
1,480,313,000,000 

         
232,417,581,594,467 

3
GDYR

            
42,570,484,494 -19.438

            
321,137,084,000 

             
6,284,711,082,295 

4
HEXA

            
72,509,533,420 28.971

         
1,087,049,000,000 

      
(31,420,546,019,251)

5
BRAM

            
58,138,171,483 -186.909

            
687,352,034,000 

         
128,530,187,782,890 

6
TURI

          
196,095,398,268 38.849

         
2,628,469,000,000 

        
(101,918,426,052,800)

7
UNTR

        
1,795,732,617,812 61.642

         
7,929,334,000,000 

        
(486,987,959,075,284)



Lampiran 10

Hasil Pengujian

Descriptive Statistics

35 -73.67 698.28 65.8414 163.47254

35 -1.46 16.31 7.4057 4.26873

35 -2.42 37.76 17.8063 9.79116

35 .00 13.06 11.4978 2.05944

35 .00 14.45 13.9853 2.43471

35

ROR

ROI

ROE

OCFLOG

EVALOG

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Variables Entered/Removedb

EVALOG,
ROE,
OCFLOG,
ROI

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: RORb. 

Model Summaryb

.532a .283 .103 41.99269
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ROI, EVA, OCF, ROEa. 

Dependent Variable: RORb. 

ANOVAb

241377.1 4 60344.268 2.713 .049a

667214.1 30 22240.471

908591.2 34

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EVALOG, ROE, OCFLOG, ROIa. 

Dependent Variable: RORb. 



Coefficientsa

-170.834 236.217 -.723 .475

17.415 13.080 .455 1.331 .193 .210 4.766

1.239 5.604 .074 2.221 .035 .217 4.602

-1.299 13.401 -.016 2.073 .047 .859 1.164

7.192 10.695 .107 .672 .506 .965 1.037

(Constant)

ROI

ROE

OCFLOG

EVALOG

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: RORa. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

35

.0000000

140.08549040

.199

.199

-.144

1.176

.126

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Runs Test

-31.00897

17

18

35

19

.005

.996

Test Valuea

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Mediana. 



Variables Entered/Removedb

EVALOG,
ROE,
OCFLOG,
ROI

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSUTb. 

Coefficientsa

-186.362 134.888 -1.382 .177

-1.206 3.200 -.116 -.377 .709

16.375 7.469 .685 1.924 .156

3.564 7.652 .072 .466 .645

10.023 6.107 .239 1.641 .111

(Constant)

ROE

ROI

OCFLOG

EVALOG

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUTa. 
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