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Abstrak 
 Kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau 
dari kondisi keuangan perusahaan. Kondisi ini tercermin dari laporan keuangan, 
sehingga untuk mengukur kinerja finansial perusahaan diperlukan analisis terhadap 
laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
bagaimana kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah Grup 
Rajawali mengambil alih kepemilikan saham dari Cemex. Metode pengukuran 
kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
konsep EVA (Economic Value Added), yang memfokuskan pada penciptaan nilai 
tambah ekonomis dari suatu kegiatan, strategi perusahaan selama periode tertentu dan 
mengukur kesuksesan perusahaan dari kemampuan perusahaan memberikan tingkat 
pengembalian yang diinginkan oleh investor atas investasi yang dilakukan. Periode 
analisis adalah tiga tahun sebelum Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham 
PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex dan 4 tahun setelahnya. Obyek penelitian ini 
adalah PT. Semen Gresik, Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
industri semen. Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham PT. Semen 
Gresik, Tbk dari Cemex pada tanggal 27 Juli 2006 dengan pembelian saham sebesar 
1,476 miliar saham atau setara dengan 24,9% dari total keseluruhan saham dengan 
harga Rp 20.050. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan mampu 
menghasilkan nilai EVA (Economic Value Added) positif pada periode setelah Grup 
Rajawali mengambil alih kepemilikan saham PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex bila 
dibandingkan dengan sebelum pengambil alihan yang menghasilkan nilai EVA 
(Economic Value Added) negatif, yaitu tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan telah berhasil menciptakan nilai (value creation) bagi pemilik modal, 
yang konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Pengambil Alihan Kepemilikan Saham, EVA (Economic Value Added) 
 
 
 
 
 
 



 

"Financial Performance Analysis of PT. Semen Gresik, Tbk 

Before and After Foreclosed Ownership Stake 

By The Rajawali Group " 

(Measured By Using Economic Value Added) 

 

 

Serli Puji Nurhani 
Malang Brawijaya University 

 

Abstract  
The financial performance of companies is a company that reviewed the performance of the 

company's financial condition. This condition is reflected in the financial statements, so as to 

measure the financial performance of the company required an analysis of the financial 

statements. This study aims to determine and analyze how the financial performance of PT. 

Semen Gresik, PT before and after the Rajawali Group took over ownership of shares of 

Cemex. Methods of measurement of financial performance used in this research is to 

use the concept of EVA (Economic Value Added), which focuses on the creation of 

Economic Value Added of an activity, the company's strategy for a certain period and 

measure the success of the company from the company's ability to provide returns 

that are desired by investors on the investment made. Analysis period is three years 

prior to the Rajawali Group took over ownership of shares. Semen Gresik, Tbk from 

Cemex and 4 years thereafter. The object of this research is PT. Semen Gresik, Tbk, 

which is a company engaged in cement industry. Rajawali Group took over 

ownership of shares. Semen Gresik, Tbk from Cemex on July 27, 2006 with the 

purchase of shares amounting to 1.476 billion shares, equivalent to 24.9% of the total 

shares at Rp 20.050. The results showed that the company is able to produce the 

value of EVA (Economic Value Added) positive in the period after the Rajawali 

Group took over ownership of shares. Semen Gresik, Tbk from Cemex when 

compared with prior to the takeover that produced the value of EVA (Economic 

Value Added) is negative in 2003. This indicates that the company has managed to 

create value for owners of capital, which is consistent with the objective to maximize 

the value of the company. 

Key word: Takes Over Ownership of Shares, EVA (Economic Value Added) 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang  

 PT. Semen Gresik, Tbk merupakan salah satu perusahaan semen terbesar di 

Indonesia dan diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI 

yang pertama, yakni Presiden Soekarno dengan kapasitas terpasang 250.00 ton semen 

per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991 PT. Semen Gresik, Tbk tercatat di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta merupakan BUMN pertama yang bergerak di 

bidang industri semen yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada 

masyarakat. Saat itu, komposisi pemegang saham pada PT. Semen Gresik, Tbk 

adalah 73% dimiliki oleh Pemerintah RI dan 27% dimiliki oleh publik. 

 Pada 17 September 1998, Cemex yang merupakan perusahaan semen asal 

Meksiko membeli 14% saham PT. Semen Gresik, Tbk atau setara dengan 80.000.000 

lembar saham. Transaksi pembelian saham PT. Semen Gresik, Tbk oleh Cemex 

tersebut dilakukan melalui penawaran terbuka atau tender offer, yakni sebuah 

penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara 

pembelian atau penukaran dengan efek lainnya. Cemex melakukan penawaran 

terhadap saham PT. Semen Gresik, Tbk dengan harga @Rp 13.800,00. Dengan harga 

penawaran yang nilainya dua kali lipat dari harga pasar saat itu, yakni @Rp 6.000,00 

membuat Cemex berhasil memiliki 14% saham di PT. Semen Gresik, Tbk. 



 Bergabungnya Cemex dengan PT. Semen Gresik, Tbk awalnya dapat berjalan 

dengan baik, namun seiring berjalannya waktu timbul masalah antara Cemex dan 

Pemerintah RI. Masalah ini berawal ketika Pemerintah RI berjanji untuk menjual 

saham tambahan kepada Cemex dalam kurun waktu 3 tahun. Namun setelah 6 tahun 

berlalu, perjanjian tersebut tidak pernah direalisasikan hak jual sahamnya (put option) 

oleh Pemerintah RI.  Selama bergabung dengan PT. Semen Gresik, Tbk,  saham 

Cemex memang meningkat menjadi 24,9%, namun peningkatan ini bukan karena 

pemerintah memenuhi janjinya untuk menjual saham tambahan tersebut kepada 

Cemex, melainkan berasal dari pembelian saham oleh Cemex yang dilakukan di 

bursa efek.  

 Agar masalah ini dapat ditemukan solusinya, Cemex memutuskan untuk 

membawa masalah ini kepada ICSID (International Centre for Settlement                 

of Investment Disputes), yakni sebuah badan arbitrase internasional. Dengan adanya 

masalah ini, pemerintah terancam untuk membayar denda sebesar Rp 4,5 triliun 

(harga 24,5% saham+bunga+denda). Namun setelah melakukan perundingan, 

akhirnya ditemukan win-win solution, yakni saham Cemex sebesar 24,9%                 

di PT. Semen Gresik, Tbk diputuskan untuk dijual oleh pemegang saham mayoritas, 

yakni Pemerintah RI melalui tender offer. Dan akhirnya pihak yang mampu membeli 

24,9% saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk tersebut adalah Grup Rajawali 

melalui Blue Valley Pte. Ltd. Dari penjualan saham tersebut otomatis mengubah 

kepemilikan saham di PT. Semen Gresik, yaitu 51% dimiliki oleh Pemerintah RI, 



24,9% dimiliki oleh Grup Rajawali, 20,8% dimiliki oleh publik, dan 3,22% dimiliki 

oleh Deutsche Bank AG London.  

 Saat itu, Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex                

di PT. Semen Gresik, Tbk sebesar 24,9% dengan harga @Rp 20.050,00 atau 

terdiskon 28% dari harga pasar tertinggi pada saat itu, yakni sebesar @Rp 27.900,00. 

Selama bergabung dengan PT. Semen Gresik, Tbk, Grup Rajawali dapat bekerjasama 

dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya sinergi dalam bidang sistem informasi, 

SDM, distribusi (transportasi), pemasaran, promosi dan komunikasi, produksi dan 

mutu, pengadaan dan pergudangan, serta keuangan dan akuntansi. Sebagai contoh, 

sinergi dalam bidang SDM ditandai dengan adanya manajemen yang memiliki    

master plan mengenai pola karir, sistem rekruitmen, reward and punishment, serta 

pengembangan SDM. Dalam hal ini, karyawan dimungkinkan mengembangkan karir 

dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya, karena sebelum adanya 

sinergi, karyawan hanya mampu mengembangkan karir mereka dalam ruang lingkup 

satu anak perusahaan.  

 Dua tahun setelah dilakukannya sinergi tersebut dan Grup Rajawali masuk ke 

PT. Semen Gresik, Tbk dapat memberikan dampak yang positif, yakni berupa 

peningkatan kinerja di unit bisnis dan kenaikan volume penjualan, dari sinilah harga 

saham PT. Semen Gresik, Tbk mengalami peningkatan. Dengan kata lain,             

Grup Rajawali juga mendapatkan capital gain dari investasinya karena harga saham          

PT. Semen Gresik, Tbk mengalami peningkatan. Dari peningkatan harga saham inilah 

Grup Rajawali justru memutuskan untuk melepas sebagian besar sahamnya               



di PT. Semen Gresik, Tbk. Pada bulan April 2010 Grup Rajawali melepas 23,65% 

sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk dan pihak yang mendapatkan kesempatan untuk 

membeli saham tersebut adalah JP Morgan sebesar 22,84%, PT. Mandiri Sekuritas 

sebesar 0,76%, dan PT. Deutsche Securities Indonesia sebesar 0,05%.  

 Sebenarnya, pihak Grup Rajawali telah memiliki rencana untuk menjual 

sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk pada awal bulan Januari 2010, rencana tersebut 

muncul setelah Grup Rajawali melakukan evaluasi terhadap portofolio bisnisnya, 

yang salah satunya adalah PT. Semen Gresik, Tbk sehingga pihak Grup Rajawali 

memutuskan untuk melepas sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk ketika kondisi 

perusahaan semen tersebut masih dalam kategori yang menjanjikan, karena mulai 

tahun 2006-2009 total laba bersih PT. Semen Gresik, Tbk yang berhasil dicapai selalu 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Alasan lain mengapa pihak Grup 

Rajawali melepas sebagian besar sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk karena telah 

mendapatkan capital gain yang tinggi dari investasi di perusahaan semen tersebut, 

terlebih lagi dengan menjual 23,65% sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk           

pihak Grup Rajawali  memperoleh  capital gain sebesar Rp 6,9 triliun dan jika       

Grup Rajawali menjual seluruh sahamnya di perusahaan semen tersebut, yakni 

sebesar 24,9% maka Grup Rajawali akan memperoleh capital gain sebesar              

Rp 7,4 triliun. Selain itu, Grup Rajwali lebih memilih untuk melepas sahamnya         

di PT. Semen Gresik, Tbk adalah karena perusahaan tersebut melihat telah peluang 

investasi yang lebih prospektif dan dana hasil penjualan saham                                   

di PT. Semen Gresik, Tbk akan digunakan untuk pengembangan usaha lainnya,        



diantaranya mengakuisisi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia,           

yakni BHP Billiton. Tidak hanya itu saja, hasil penjualan tersebut juga akan 

digunakan untuk pengembangan investasi Grup Rajawali pada tiga sektor investasi 

yaitu pertambangan, perkebunan, dan properti. Salah satu alokasi penggunaan dana 

itu adalah pengembangan lahan seluas 70.000 hektare (ha) sebesar US$ 400 juta. 

Grup Rajawali memiliki lahan sebanyak 40.000 hektare (ha) untuk bisnis gula          

di Merauke dan Papua. Sementara untuk bisnis tambang, perseroan telah 

memasukkan tawaran kepada BHP Billiton dan pertambangan lainnya. Sedangkan 

untuk bisnis properti, perseroan akan mencari resor di dua lokasi, baik di kawasan 

regional maupun di Indonesia.  

 Walaupun saat ini Grup Rajawali telah menjual kepemilikan sahamnya          

di PT. Semen Gresik, Tbk, penulis tetap tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Dari peristiwa yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik 

untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah 

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk. 

Dalam menganalisis kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk penulis menggunakan 

konsep EVA (Economic Value Added) sebagai alat ukurnya.  Setelah dilakukan 

analisis terhadap kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk dengan menggunakan 

konsep EVA (Economic Value Added) sebagai alat ukurnya, maka dapat diketahui 

bagaimana kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah             

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk 

apakah mengalami peningkatan atau bahkan justru mengalami penurunan.              



Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis 

Kinerja Keuangan PT. Semen Gresik, Tbk Sebelum dan Setelah Diambil Alih 

Kepemilikan Sahamnya Oleh Grup Rajawali” 

.  

1.2       Rumusan Masalah 

 Adapun masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah  

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham dari Cemex di perusahaan 

semen tersebut? 

2. Bagaimana dampak dari kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk terhadap 

harga sahamnya sebelum dan setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham dari Cemex? 

 

1.3       Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

sebelum dan setelah Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham dari 

Cemex. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari kinerja keuangan PT. Semen 

Gresik, Tbk terhadap harga sahamnya, sebelum dan setelah Grup Rajawali 

mengambil alih kepemilikan saham dari Cemex. 

 



1.4        Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah pada laporan 

keuangan yang digunakan dan alat ukur kinerja laporan keuangan tersebut. Untuk 

laporan keuangan yang digunakan adalah periode 2003-2009 dan alat ukur yang 

digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk adalah EVA 

(Economic Value Added). 

 

1.5        Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih lanjut 

mengenai pengambil alihan kepemilikan saham dan metode EVA    

(Economic Value Added) dalam mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan. 

2. Investor dan Calon Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan metode EVA  

(Economic Value Added), sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam membeli saham suatu perusahaan. 

 

 



1.6       Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

     Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

     tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan 

     sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

     Bab ini membahas tentang teori yang melandasi penelitian 

     ini, antara lain kinerja keuangan, stock split, EVA (Economic 

     Value Added), dan biaya modal. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

     Bab ini akan membahas mengenai obyek penelitian, jenis dan 

     metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, 

     dan analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya yang dikaitkan dengan teori di bidang 

manajemen keuangan, yaitu teori mengenai pengukuran 

kinerja keuangan sebelum dan setelah Grup Rajawali 

mengambil alih kepemilikan saham Cemex                            

di PT. Semen Gresik, Tbk melalui analisis EVA (Economic 

Value Added). 



BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

     Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh setelah 

     dilakukan penelitian dan juga saran yang dapat penulis ajukan 

     terkait dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1       Kinerja Keuangan  

 Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas                   

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anthony dan 

Govinandarajan (2000) dan Deni (2003), membagi aspek kinerja perusahaan menjadi 

dua, yaitu aspek finansial dan nonfinansial. Aspek finansial dapat berupa               

rasio keuangan perusahaan, harga dan return saham. Aspek nonfinansial dapat berupa 

penyebaran pasar, indeks kepuasan konsumen, perputaran pekerja, penghematan 

waktu dalam siklus produksi, inovasi dan sebagainya. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari 

kondisi keuangan perusahaan. Kondisi ini tercermin dari laporan keuangan, sehingga 

untuk mengukur kinerja finansial perusahaan diperlukan analisis terhadap          

laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan pula sebagai 

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang dapat dibandingkan dengan 

horizon waktu atau dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama 

(Mulyadi, 2001:415). Jika kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan, 

maka akan berpengaruh pula terhadap harga saham perusahaan tersebut. Hal inilah 

yang terjadi pada PT. Semen Gresik, Tbk setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di perusahaan semen tersebut, harga saham                   

PT. Semen Gresik, Tbk mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun 



waktu selama 2 tahun yaitu tahun 2006-2008, dimana pada awal bulan Januari 2006 

harga saham PT. Semen Gresik, Tbk adalah sebesar Rp 17.900,00 menjadi               

Rp 51.500,00 pada awal bulan Agustus 2008, sehingga perusahaan harus melakukan 

stock split 1:10 agar harga saham tidak terlalu tinggi. 

 

2.2       Stock split   

2.2.1    Definisi Stock Split 

 Pemecahan saham (stock split) adalah memecah selembar saham menjadi n 

lembar saham. Harga per saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/n dari harga 

sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari 

perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis 

(Jogiyanto, 2007:415-416). 

Menurut Susanti dkk (2005), stock split merupakan kebijakan para emiten 

(perusahaan yang go public) untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar karena 

harga saham terlalu tinggi (over valued). Dampak dari stock split tersebut adalah 

harga saham akan menjadi under valued karena peningkatan jumlah lembar saham 

yang berlipat ganda. Para emiten berharap dengan adanya stock split akan diikuti oleh 

reaksi positif dari pasar yakni meningkatnya minat beli (bid order) para investor. 

Naiknya bid order akan membuat harga saham emiten yang under valued akan 

meningkat kembali setelah pengumuman stock split.  

Stock split pada umumya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan                

agar perdagangan saham menjadi likuid, karena jumlah saham yang beredar menjadi 



lebih banyak dan harganya lebih rendah atau lebih murah (Darmadji dan Fakhruddin, 

2001). Dengan pemecahan saham maka harga pasar saham yang dirasakan terlalu 

tinggi akan lebih rendah dan menghasilkan pasaran yang lebih baik dan distribusi 

kepemilikan yang lebih luas. Pemecahan saham biasanya dilakukan pada saat harga 

saham dinilai terlalu tinggi karena harga saham yang tinggi akan mengurangi 

kemampuan para investor untuk membeli saham. Selain itu, tindakan pemecahan 

saham akan menimbulkan efek fatamorgana bagi investor, yaitu investor akan merasa 

seolah-olah menjadi lebih makmur karena memegang saham dalam jumlah yang lebih 

banyak. Misalnya, jumlah saham yang beredar 1 juta lembar dengan nilai                 

Rp 1.000/lbr, maka nilai ekuitas perusahaan adalah sebesar 1 juta X Rp 1.000 =       

Rp 1 M. Perusahaan memecah satu lembar saham menjadi 2 lembar saham yang 

beredar menjadi sebanyak 2 juta lembar. Nilai ekuitas perusahaan tidak berubah, 

yaitu tetap sebesar 2 juta X Rp 500 = Rp 1 M.  

 

2.2.2    Jenis Stock Split 

 Pada dasarnya ada 2 jenis pemecahan saham yang dapat dilakukan, yaitu 

pemecahan saham naik (split up) dan pemecahan saham turun (split down). 

a. Pemecahan saham naik (split up) 

Pemecahan saham naik atau split up adalah penurunan nilai nominal            

per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang 

beredar. Misalnya, 2:1, 3:1, 4:1 dan lain-lain. Pemecahan saham dengan     

split up faktor 2:1 maksudnya adalah 2 lembar saham baru (lembar setelah 



pemecahan) dapat ditukar dengan 1 saham lama (lembar sebelum pemecahan 

saham).  

b. Pemecahan saham turun (split down) 

Pemecahan saham turun atau split down adalah peningkatan nilai nominal        

per lembar saham dan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. 

Misalnya pemecahan saham dengan split down faktor 1:2, 1:3, 1:4 dan lain-

lain. Pemecahan saham dengan split down faktor 1:2 maksudnya adalah         

1 lembar saham baru (lembar setelah pemecahan saham) dapat ditukar dengan 

2 lembar saham lama (lembar sebelum pemecahan saham). 

 

2.2.3    Alasan Stock Split 

 Para ahli keuangan melakukan penelitian terhadap beberapa manajer 

perusahaan yang melakukan pemecahan saham. Dari hasil penelitian mereka, dapat 

disimpulkan berbagai alasan manajer perusahaan dalam melakukan pemecahan 

saham, antara lain: 

a. Sebagian besar manajer perusahaan yang melakukan pemecahan saham 

percaya bahwa pemecahan saham akan mengembalikan harga saham pada 

kisaran perdagangan yang optimal dan selanjutnya dapat menambah daya 

tarik investor untuk memiliki saham tersebut, sehingga membuat saham 

menjadi lebih likuid untuk diperdagangkan.  

b. Secara teoritis motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan 

pemecahan saham serta efek yang ditimbulkannya tertuang dalam beberapa 



hipothesis signaling dan liquidity (Barker dan Powell, 1993). Penjelasan ini 

didukung oleh adanya pandangan bahwa perusahaan yang melakukan 

pemecahan saham akan menambah daya tarik investor akibat semakin 

rendahnya harga saham. Kondisi ini menyebabkan semakin bertambahnya 

jumlah saham yang diperdagangkan dan jumlah pemegang saham 

(Lamoureux dan Poon, 1987). 

c. Harga saham yang lebih rendah akan menambah kemampuan saham tersebut 

untuk diperjualbelikan setiap saat dan akan meningkatkan efisiensi pasar. 

Menurunnya harga saham dapat memberikan peluang keuntungan (yield) yang 

lebih besar. Misalnya, sebuah saham sebelum melakukan pemecahan saham 

harganya Rp 1.200,00 dan setelah pemecahan saham menjadi Rp 625,00, jika 

saham tersebut mengalami kenaikan satu point saja misalnya Rp 25,00, maka 

menghasilkan perubahan yield sebesar 2,083% untuk harga Rp 1.200,00 dan 

4% untuk harga Rp 625,00. 

d. Pemecahan saham juga seringkali merupakan langkah menjelang merger atau 

akuisisi. Harga saham yang relatif sebanding akan memudahkan negosiasi 

merger dan akuisisi yang dilakukan dengan cara penukaran saham. 

 

2.2.4    Perlakuan Akuntansi Terhadap Stock Split 

 Pengaturan tentang pemecahan saham tidak disebutkan dalam standar 

akuntansi keuangan, yang diatur hanyalah mengenai dividen saham yang dibagikan 

oleh perusahaan yang diatur dalam PSAK no. 21 paragraf 3 tentang dividen saham. 



Perubahan karena pemecahan saham hanya mengakibatkan jumlah saham saja yang 

berubah. Oleh karena itu, untuk perusahaan yang melakukan pemecahan saham dapat 

mencatat kejadian tersebut dengan cara memo (Zaki Baridwan, 1999). 

 

2.2.5    Teori Motivasi Stock Split 

 Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai pemecahan saham         

dan kaitannya dengan harga saham dan likuiditas . diantaranya ada dua teori yang 

cukup terkenal sebagai literatur, yaitu signaling theory dan trading range theory 

(Mason, Helen B. dan Roger M. Shelor, 1998). 

a. Signaling Theory 

Signaling theory atau dikenal juga dengan istilah information asymmetry 

menyatakan bahwa pemecahan saham memberikan sinyal yang informatif 

kepada investor mengenai prospek peningkatan return di masa yang akan 

datang yang substansial. Pada tingkat asimetri informasi tertentu antara 

manajer dan investor, manajer kemungkinan besar akan mengambil keputusan 

untuk melakukan pemecahan saham agar informasi yang menguntungkan 

dapat diterima oleh investor. Argumentasi tersebut dapat menambah biaya 

perusahaan apabila sinyal yang diberikan kurang tepat. Jadi, pemecahan 

saham hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek yang baik, 

karena pemecahan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pasar akan merespon 

sinyal secara positif jika memberi sinyal yang kredibel sehingga perusahaan 

harus menunjukkan kredibilitasnya. Salah satu caranya adalah dengan 



menunjukkan kinerja keuangan yang bagus. Sinyal tentang bagusnya kinerja 

masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja masa lalunya tidak 

bagus, tidak akan dipercaya oleh pasar. 

b. Trading Range Theory 

 Trading range theory menyatakan bahwa pemecahan saham akan 

 meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini harga saham 

yang terlalu tinggi menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut 

diperdagangkan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi 

tidak terlalu tinggi sehingga akan semakin banyak investor yang mampu 

bertransaksi. Kondisi ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah saham 

yang diperdagangkan dan jumlah pemegang saham.  

 Pemecahan saham merupakan upaya manajemen untuk menata kembali saham 

pada rentang waktu tertentu. Dengan mengarahkan harga saham pada rentang 

waktu tertentu maka diharapkan semakin banyak partisipan pasar,              

sehingga akan meningkatkan likuiditas pasar di bursa. Jadi, menurut         

trading range theory perusahaan melakukan pemecahan saham karena 

memandang harga sahamnya terlalu tinggi. Dengan kata lain, harga saham 

yang terlalu tinggi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk melakukan 

pemecahan saham. 

 

 

 



2.2.6    Pengaruh Stock Split 

 Adanya pengumuman stock split pada perusahaan akan berpengaruh terhadap 

beberapa aspek, antara lain: 

1. Pengaruh stock split terhadap abnormal return saham 

Rekasi pasar terhadap pengumuman pemecahan saham diukur dengan adanya 

abnormal return. Besarnya abnormal return selama periode penelitian akan 

diukur dengan metode market adjusted return. Model market adjusted return 

menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasikan return 

suatu saham adalah return indeks harga pasar pada saat tersebut. Dengan 

menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi 

seperti pada model pasar (market model), karena return saham yang 

diestimasikan adalah sama denga return indeks pasar (Budiarto dan Baridwan, 

1999). 

Berdasarkan metode market adjusted return, untuk mencari nilai        

abnormal return maka dapat dirumuskan sebagai berikut (Schweitzer, 1989) 

dalam (Budiarto dan Baridwan, 1999): 

a. Menghitung actual return dari masing-masing saham perusahaan selama 

window period. 

Informasi harga saham akan digunakan untuk menghitung return saham 

(Rit) actual individual yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 



Rit   =  

Keterangan : 

Rit  = return sesungguhnya 

Pt   = harga penutupan saham i pada waktu t 

Pt-1  = harga penutupan saham 1 pada waktu t-1 

b. Untuk menghitung return saham yang diharapkan (Expected return) 

digunakan return pasar yang dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Rm,t =  

Keterangan: 

Rm,t  = return pasar 

IHSGt  = IHSG (closing price) saham I pada waktu t 

IHSGt-1  = IHSG (closing price) saham I pada waktu t-1 

c. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap normal return. Normal return merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan investor). Dengan demikian return 

tidak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi 

dengan return ekspektasi. Untuk menghitung abnormal return akan 

digunakan model market adjusted return dengan persamaan berikut: 

 

 



ARit  = Rit – Rm,t 

Keterangan  : 

ARit  = abnormal return saham i pada waktu t 

Rit   = actual return saham i pada waktu t 

Rm,t  = retur pasar 

d. Average abnormal return (AARt) adalah rata-rata abnormal return selama 

periode pengamatan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal 

pengumuman stock split dibagi dengan periode pengamatan (N). AARt 

dapat dibentuk dengan formula sebagai berikut (Schweitzer, 1989:27) 

dalam Budiarto dan Baridwan (1999): 

AARt = ∑   

Keterangan  

AARt = rata-rata return tidak normal (average abnormal return) saham i 

N       = periode pengamatan 

 

2.3     EVA (Economic Value Added) 

2.3.1  Definisi EVA (Economic Value Added)  

 EVA merupakan salah satu konsep pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

yang dikembangkan oleh Stern Steward & Co, sebuah perusahaan konsultan 

keuangan yang berkantor pusat di New York. Konsep ini sangat cocok untuk menilai 

kinerja operasional ekonomis suatu perusahaan dan sekaligus menjawab keinginan 



para eksekutif dalam menyajikan suatu ukuran yang secara adil mempertimbangkan 

harapan-harapan para pemegang saham. Pendekatan ini mengukur kinerja perusahaan 

berbasis nilai, yang menggambarkan jumlah absolut dari nilai pemegang saham yang 

diciptakan pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun.  

 EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan 

atau strateginya selama periode tertentu. Prinsip EVA memberikan sistem 

pengukuran yang baik untuk menilai suatu kinerja manajemen perusahaan karena 

EVA berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan (Utomo,1999:36). 

Mirza dalam tulisannya pada majalah Usahawan (1997:68) mendefinisikan EVA 

sebagai keuntungan operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal atau 

dengan kata lain EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa yang mengurangkan 

biaya modal terhadap laba operasi. Berdasarkan definisi di atas, EVA ditentukan oleh 

dua hal, yaitu keuntungan bersih operasional setelah pajak dan tingkat biaya modal. 

 Menurut Poeradisastra (2001:22) pendekatan EVA dinilai lebih mencerminkan 

nilai bisnis secara riil dengan mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan 

kepada investor. EVA berangkat dari konsep biaya modal, yakni risiko yang dihadapi 

perusahaan dalam melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat risiko investasi, maka 

semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang dituntut oleh investor. 

 

 

 

 



2.3.2    Latar Belakang Economic Value Added (EVA) 

 Gagasan mengenai EVA sudah ada sekitar abad 19, sistem ini sudah dipakai 

dengan nama yang berbeda. Ada bermacam-macam nama yang dipakai menurut 

Surya (2002:26), misalnya: pendapatan residual (residual income), laba ekonomis 

(economic profit), yaitu nilai profit yang melebihi tingkat pengembalian minimum 

yang bisa diperoleh oleh pemegang saham dan kreditur yang berinvestasi di sekuritas 

lain, yang memiliki risiko sebanding dengan opportunity cost. Kemudian, para ahli 

menyempurnakan sistem perhitungan ini dengan mencetuskan formula EVA pada 

akhir tahun 1980. Konsep ini bersifat menyempurnakan perhitungan-perhitungan 

konvensional yang ada sebelumnya seperti RONA (Return On Net Asset), ROI 

(Return On Investmen), dan RI (Residual Income). 

 Perusahaan yang pertama  kali mengadopsi konsep ini adalah Coca-Cola pada 

tahun 1983 yang kemudian diikuti oleh 200 perusahaan-perusahaan terkenal lainnya. 

Di negara maju, seperti Amerika Serikat penerapan EVA mampu mendongkrak 

kinerja perusahaan, misalnya Coca-Cola yang mengalami peningkatan saham sebesar 

14 kali lipat setelah penerapan konsep EVA. Dalam artian bahwa EVA membantu 

Coca-Cola mengidentifikasi dan menjual usaha-usahanya yang gagal mengembalikan 

biaya modal mereka, dengan begitu Coca-Cola mampu menghasilkan EVA positif. 

Dengan EVA positif, para investor merasa diuntungkan sehingga banyak investor 

yang ingin menginvestasikan dananya pada Coca-Cola. Di Indonesia sendiri 

perusahaan yang pertama kali menerapkan konsep EVA adalah PT. United Tractor.  



Penerapan konsep EVA dilakukan sejak berdirinya perusahaan itu, yakni pada tahun 

1996. Dalam konsep EVA dilandasi oleh gagasan laba ekonomis. Definisi laba 

ekonomis menurut Young and O’Byrne (2001:95) adalah laba yang diperoleh dari 

suatu tindakan ekonomis bertentangan dengan perspektif akuntansi yang 

mensyaratkan perusahaan dapat menutup tidak hanya biaya operasi, tetapi juga 

seluruh biaya modal. Untuk itu, pemahaman mengenai konsep biaya modal (CoC) 

mutlak diperlukan karena konsep EVA berangkat dari CoC. Pemahaman konsep CoC 

diperlukan karena biaya ini akan menjadi patokan dalam menilai suatu proposal 

investasi yang baru. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian yang didapat dari 

investor jika dia menanamkan modalnya. Penentuan biaya modal merupakan hal yang 

pertama dalam proposal investasi. 

 Analisis EVA berdasarkan pada konsep CoC telah dipakai secara luas, salah 

satunya yaitu sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, pendukung keputusan 

manajemen untuk strategi beroperasi, akuisisi, dan keputusan investasi. Dalam 

menganalisis, EVA sebagai alat ukur kinerja perusahaan menggunakan konsep laba 

bersih setelah pajak. Alasan penggunaan konsep ini karena laba digunakan 

perusahaan sebagai salah satu modal di samping modal perusahaan yang lain untuk 

membiayai kegiatan operasional. EVA mencerminkan nilai bisnis secara riil dengan 

mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan. EVA merupakan alat analisis 

yang bersifat hanya sebagai pelengkap informasi keuangan yang sangat dibutuhkan 

oleh investor dan para pemegang saham sebagai penyandang dana juga sebagai alat 

pengukur kinerja keuangan. EVA didasarkan atas nilai ekonomis perusahaan yang 



memiliki dua komponen yaitu modal asing dan modal sendiri. Selain itu, pendekatan 

EVA telah memasukkan beberapa unsur dalam laporan laba rugi dan neraca 

perusahaan. Karena hal tersebut, EVA juga dikenal sebagai pengukur kinerja secara 

total yang memadukan ukuran dan ROIC (Return on Invested Capital) menjadi satu 

nilai tunggal yang biasanya difokuskan pada pengukuran kinerja. Menurut Widayanto 

(1993:50) konsep EVA dapat berdiri sendiri tanpa perlu analisis perbandingan dengan 

perusahaan sejenis ataupun membuat analisis trend atau analisis kecenderungan. 

 

2.3.3    Keunggulan, Manfaat, dan Kelemahan EVA (Economic Value Added)  

 Konsep EVA bukanlah konsep yang baru dalam menilai kinerja perusahaan. 

Konsep ini mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan alat pengukur 

kinerja yang lain. Keunggulan tersebut anatara lain: 

a. EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

biaya modal sebagai konsekuensi investasi. 

b. Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi pesoalan 

adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak dan 

analisis yang lebih mendalam. 

c. EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding 

seperti standard industri atau data perusahaan lain, sebagaimana konsep 

penilaian dengan menggunakan analisis rasio. 

 



Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pengukuran kinerja dengan 

menggunakan konsep EVA adalah: 

a. EVA berguna untuk menilai kinerja  berdasarkan pada penciptaan nilai. 

b. Dengan EVA manajer berfikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham, yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan. 

c. EVA dapat membuat para manajer memfokuskan perhatian pada kegiatan 

yang menciptakan nilai dan memungkinkan mereka untuk 

mengevaluasikan kinerja berdasarkan kriteria maksimal nilai perusahaan. 

d. EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan struktur 

modalnya.  

e. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang 

memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya (Utomo, 

1999). 

Dari uraian di atas EVA memang lebih unggul dari analisis rasio 

 keuangan, namun selain keunggulan dan manfaatnya, konsep EVA ini juga 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

a. EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. 

b. Proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan 

estimasi ini, terutama untuk perusahaan yang belum go public, sulit untuk 

dilakukan dengan tepat (terutama untuk biaya ekuitas) (Utama,1997:13). 



Selain yang dikemukakan oleh Utama di atas, EVA juga mempunyai 

beberapa kelemahan yang lain, yaitu: 

a. Konsep ini hanya mengukur hasil akhir dari aspek keuangan saja dan 

tidak mengukur aktivitas. 

b. 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.  

c. Konsep ini bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan 

EVA secara akurat. Dalam kenyatannya seringkali perusahaan kurang 

transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya (Mirza,1997:68). 

Adanya beberapa kelemahan dari konsep EVA tidak membuat konsep 

ini tidak berguna. EVA tetap berguna untuk dijadikan acuan walaupun 

tidak terlepas dari beberapa kelemahan, mengingat EVA memberikan 

pertimbangan atas harapan-harapan investor terhadap investasi 

mereka. Hal ini menjadi penting karena setiap investasi tidak dapat 

melepaskan diri dari konsekuensi munculnya biaya modal sebagai 

kompensasi atas dana yang digunakan untuk membiayai investasi 

tersebut. Pengembalian investasi baru akan berarti apabila besarnya 

pengembalian tersebut melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk 

terwujudnya investasi tersebut. 

 



2.3.4    Hubungan EVA (Economic Value Added) dan Kinerja Keuangan 

 Tingkat kemajuan perusahaan umumnya dapat dilihat dari laporan 

pertanggung jawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

merupakan kunci dalam kinerja perusahaan karena dari hasil tersebut pihak 

pengambil keputusan dapat menentukan langkah-langkah berikutnya untuk 

mengembangkan dan memajukan perusahaan. Begitu pula bagi investor yang 

menanamkan modalnya yang menginginkan pula pengembalian modal yang sesuai 

dengan modal yang ditanamkan. Dalam hal ini, kinerja perusahaan perlu menilai 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan. Umumnya perusahaan 

dalam menganalisis kinerja perusahaan menggunakan metode analisis keuangan yang 

menekankan pada tujuan pokoknya dan bagaimana menempatkan posisinya dimasa 

yang akan datang. Metode analisis rasio keuangan ini diantaranya adalah              

rasio likuiditas, rasio leverage, rasio coverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 

Namun, perkembangannya telah ditemukan salah satu penilai atau pengukur kinerja 

keuangan perusahaan yang baru dikembangkan oleh Stern Steward dan Co. yang 

mencoba mengembangkan dari konsep biaya modal, yaitu Economic Value Added 

(EVA). 

 Hasil penelitian di Amerika Serikat ternyata menunjang digunakannya EVA 

sebagai pengukur kinerja perusahaan. Para peneliti telah meneliti kaitan antara 

berbagai pengukur kinerja seperti EVA, Return on Assets (ROA) dan                  

Return on Equity (ROE) dengan tingkat pengembalian saham (stock return), yang 

secara umum dianggap sebagai pengukur terbaik dari kinerja perusahaan. Para ahli 



menemukan bahwa dibandingkan dengan pengukuran kinerja perusahaan yang lain, 

EVA mempunyai hubungan yang paling erat dengan tingkat pengembalian saham. 

Temuan mereka mendukung efektivitas EVA sebagai pengukur kinerja keuangan. 

Konsep EVA bertumpu kepada keyakinan, yaitu investor mengandalkan pendekatan 

fundamental dalam keputusannya untuk membeli atau menjual saham tertentu. 

Padahal, pengaruh faktor lain sebagai faktor penentu harga saham seringkali lebih 

dominan. Konsep ini juga menghendaki adanya transparansi kondisi internal 

perusahaan karena dengan cara inilah EVA yang akurat dari perusahaan tersebut 

dihitung. 

 EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai pengukur kinerja 

perusahaan yang fokus penilaian kinerjanya adalah pada penciptaan nilai. EVA dapat 

dihitung dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan biaya modal    

(cost of capital)  yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Dari EVA ini 

para investor yang menanamkan modalnya dapat mengetahui penciptaan nilai 

perusahaan yang sesungguhnya karena EVA mendorong pengalokasian dana 

perusahaan untuk investasi dengan biaya modal rendah sehingga EVA dapat 

dijadikan sebagai alat ukur kinerja yang terikat secara langsung dalam nilai pasar dari 

perusahaan. 

 

 

 

 



2.3.5    Analisis EVA (Economic Value Added) 

 Jika analisis nilai tambah pasar mengukur pengaruh aktivitas manajer sejak 

kelahiran perusahaan sampai dengan periode waktu tertentu, analisis EVA 

memfokuskan pada efektivitas manajerial dalam suatu tahun tertentu. EVA pada 

tahun tertentu menunjukkan tentang seberapa besar nilai bersih yang dapat diciptakan 

oleh manajemen perusahaan dengan menggunakan sebuah sumber daya yang 

dimilikinya, termasuk penggunaan atas semua dana yang ada, baik dari pemilik atau 

pemegang saham maupun kreditor. 

 EVA adalah suatu estimasi laba ekonomis yang benar atau suatu bisnis selama 

tahun tertentu. Hal ini berbeda secara substantial jika dibandingkan dengan laba 

akuntansi. EVA mempresentasikan pendapatan residual yang tersisa setelah biaya 

peluang (opportunity cost) dari semua modal yang ada. EVA dapat diterapkan pada 

semua divisi yang ada di suatu perusahaan, dan biaya modal akan merefleksikan 

risiko dari suatu unit bisnis (Warsono,2003:48). 

 Manajemen dapat melakukan banyak hal untuk menciptakan nilai tambah, 

tetapi pada prinsipnya EVA akan meningkat jika manajemen melakukan satu dari tiga 

hal berikut: 

1. Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal 

Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal berarti manajemen 

dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal. 



2. Menginvestasikan modal baru ke dalam project yang mendapat return lebih 

besar dari biaya modal yang ada 

Dengan berinvestasi ke project-project yang menerima return lebih besar 

daripada biaya modal (cost of capital) yang digunakan berarti manajemen 

hanya mengambil project yang bermutu dan meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang tidak menguntungkan 

EVA mendorong manajemen untuk berfokus pada proses dalam perusahaan 

yang menambah nilai dan mengeliminasi aktivitas atau proses yang tidak 

menambah nilai. 

EVA dapat dihitung dengan cara mengurangi laba usaha bersih setelah pajak 

 (NOPAT) yang telah disesuaikan dengan total biaya modal (CoC) yang dapat 

 dirumuskan sebagai berikut: 

 EVA   = NOPAT- CoC 

 Keterangan: 

 EVA   = Economic Value Added 

 NOPAT = Laba bersih setelah pajak 

 CoC  = Biaya modal tertimbang 

 

 

 

 

 



2.4       Biaya Modal   

2.4.1    Definisi Biaya Modal 

 Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa biaya modal adalah 

konsep terpenting dalam perhitungan EVA karena EVA berangkat dari laba bersih 

operasi setelah pajak dengan jumlah total biaya modal. Dalam perhitungan ini biaya 

modal hanya diperhitungkan untuk modal (dana) jangka panjang sebab konsep biaya 

modal hanya relevan untuk kepentingan jangka panjang.  

 Arthur et al (2000:44) mengemukakan bahwa “Biaya modal merupakan biaya 

peluang (opportunity cost) dari penggunaan dana untuk diinvestasikan di tempat 

lainnya, dalam suatu proyek, aktiva, atau perusahaan dengan risiko yang sebanding. 

Dengan kata lain biaya modal adalah suatu biaya kesempatan.”  

 Besar kecilnya biaya modal, baik untuk perusahaan maupun proyek 

khususnya dipengaruhi oleh empat macam faktor, yaitu: 

1. Kondisi ekonomi umum 

Variabel ekonomi makro, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi, 

akan menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas risiko. Tingkat 

pengembalian bebas risiko banyak digunakan sebagai patokan tingkat 

pengembalian investasi. 

2. Kondisi pasar 

Kemampuan untuk dipasarkan suatu sekuritas yang meningkat, tingkat 

pengembalian yang disyaratkan para investor akan menurun, yang berarti 

biaya modal perusahaan akan mengecil. 



3. Keputusan operasi dan pembelanjaan 

Suatu perusahaan yang menginvestasikan dananya pada investasi yang 

berisiko tinggi dan banyak menggunakan sumber dana utang dan saham 

preferen, maka akan menanggung risiko yang tinggi karena sifatnya 

penghasilan tetap. Akibatnya, pemilik dana akan menuntut tingkat 

pengembalian yang disyaratkan tinggi. Ini berarti biaya modal yang 

ditanggung perusahaan akan semakin tinggi. 

4. Jumlah pendanaan 

Permintaan terhadap jumlah dana yang meningkat cepat, akan membawa 

konsekuensi semakin meningkatnya biaya modal (Warsono,2003:137). 

Sebagai suatu konsep keuangan, biaya modal mempunyai tiga asumsi 

penerapannya, yaitu: 

1. Risiko bisnis bersifat konstan 

Biaya modal rata-rata tertimbang hanya tepat digunakan pada kriteria 

investasi untuk suatu investasi yang mempunyai tingkat risiko bisnis yang 

sama untuk aset-aset yang ada. Dalam kenyataannya, risiko bisnis yang 

bersumber karena adanya keputusan investasi tentunya akan berubah 

setiap waktu. Kondisi ekonomi makro, jumlah pesaing baru yang masuk 

ke pasar, dan faktor risiko bisnis lainnya akan berubah setiap saat. 

2. Risiko keuangan konstan 

Risiko keuangan ini ditentukan oleh perbandingan sumber pembelanjaan 

jangka panjang dalam struktur modal. Komponen biaya modal merupakan 



fungsi struktur keuangan pada saat yang berlaku. Dari waktu ke waktu 

perbandingan antara sumber dana yang berasal dari utang dengan ekuitas 

tertentu akan berubah. 

3. Kebijakan dividen bersifat konstan 

Kebijakan dividen akan menentukan tingkat pertumbuhan perusahaan. 

Dengan peningkatan pertumbuhan ini akan menentukan perubahan dalam 

biaya modal (Warsono,2003:138). 

 

2.4.2    Komponen Biaya Modal 

 Dalam menghitung biaya modal terdapat dua komponen, yaitu: 

a. Biaya utang 

Young and O’Byrne (2001:150) mengemukakan bahwa “Biaya utang adalah 

tingkat sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. 

Jika perusahaan memiliki beberapa sumber pembiayaan utang, masing-masing 

dengan tingkat berbeda, biaya utang yang digunakan adalah rumus WACC 

yaitu suatu rata-rata tertimbang.” 

Utang perusahaan dapat berupa utang pada bank dan utang obligasi. Untuk 

biaya utang bank menurut Warsono (2003:239) dapat dihitung sebesar bunga 

yang dibayarkan, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 



Kd =  

  Keterangan: 

 Kd = tingkat biaya utang sebelum pajak 

 C = beban bunga tahunan 

 Vd = nilai pasar utang yang beredar 

 Sebaliknya, utang yang berasal dari utang obligasi, biaya utang dihitung 

 dengan metode singkat (Martono dan Harjito, 2000:204) dengan rumus 

 sebagai berikut: 

  

 Keterangan: 

  = biaya utang obligasi 

 N = harga nominal obligasi 

 n = jangka waktu obligasi 

 I = bunga obligasi 

 Nb = penerimaan bersih penjualan obligasi 

 Formula-formula tersebut belum memasukkan unsur pajak, sehingga harus 

 disesuaikan atas dasar pajak karena pembayaran bunga dikurangkan dari 

 pajak. Besarnya biaya utang setelah pajak menurut Warsono (2003:140) 

 dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 Ki = Kd (1-T) 



 Keterangan: 

 Ki = tingkat biaya utang setelah pajak 

 Kd = tingkat biaya utang sebelum pajak 

 T = tingkat pajak marginal 

b. Biaya ekuitas 

    Young and O’Byrne (2001:150) mengemukakan bahwa “Biaya ekuitas adalah     

pengembalian yang diminta investor untuk membuat investasi ekuitas dalam 

perusahaan itu.” Dalam membelanjai suatu proyek, disamping dapat diperoleh 

dari utang perusahaan dapat juga menggunakan dana dari pemegang saham 

dan laba ditahan. Dengan demikian, biaya ekuitas berasal dari modal saham 

(preferen dan biasa) dan saldo laba. 

1. Biaya saham preferen 

Saham preferen sering disebut sebagai modal saham semi utang karena 

sifatnya yang memberikan penghasilan tetap, yakni dividen akan 

dibayarkan walaupun perusahaan dalam kondisi rugi. Saham preferen 

merupakan modal sendiri, saham ini mempunyai hak atas bagian aset       

bila perusahaan dilikuidasi, dan haknya didahulukan setelah pelunasan 

piutang. Biaya saham preferen menurut Warsono (2003:143) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 



Kp =  

Keterangan: 

Kp = tingkat biaya saham preferen 

Dp = dividen saham preferen 

Vp = harga pasar saham preferen 

Karena dividen saham preferen dibayarkan dari laba setelah pajak, biaya 

modal saham preferen tidak perlu disesuaikan dengan pajak. 

2. Biaya saham biasa 

Saham biasa tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. 

Bila saham preferen, dividen dibayar secara tetap baik perusahaan 

mengalami laba atau rugi, sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan 

dividen akan dibayar bila perusahaan mendapat laba atau rugi, sedangkan 

hak saham biasa dalam mendapatkan dividen akan dibayar bila perusahaan 

mendapatkan laba, bila rugi tidak akan mendapatkan dividen. Cara 

perhitungan biaya atas modal saham biasa dapat dilakukan dengan 

menggunakan tiga model, yaitu: 

a. Model pertumbuhan dividen 

Formula yang digunakan untuk menghitung biaya modal dengan 

model ini menurut Warsono (2003:147) adalah: 

Ks =           Po =  



   

 Keterangan: 

 Ks = biaya saldo laba  

 Po = nilai saham biasa perusahaan 

 Di = dividen pada tahun pertama 

 g = tingkat pertumbuhan dividen 

 Penentuan biaya modal saham biasa dengan pendekatan ini mengacu 

 pada penilaian saham biasa dengan pertumbuhan konstan atau normal.

 Kelemahan dari model ini adalah bahwa untuk menentukan tingkat 

 pengembalian yang disyaratkan investor, perhitungan dividen saham 

 pesaing harus dilakukan sendiri-sendiri. Selain itu, tingkat  

pertumbuhan dividen konstan dalam kenyataannya mungkin tidak 

selalu tepat. Model ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan tetap. 

b. Model premi risiko 

Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa para pemegang saham 

biasa akan menuntut premi hasil di atas tingkat hasil minimum para 

pemegang saham obligasi. Karena saham biasa mempunyai risiko, 

pemegangnya menuntut adanya premi risiko sebagai kompensasinya. 

Biaya saham biasa dengan pendekatan ini menurut Warsono 

(2003:150) dirumuskan sebagai berikut: 



 

 

Ks = Ki + RP 

Keterangan: 

Ks = biaya saldo laba 

Ki = biaya utang setelah pajak 

RP = premi risiko 

Besarnya premi risiko dalam rumus di atas diperoleh dengan mencari 

selisih antara tingkat pengembalian pasar saham biasa (Rm) dengan 

suku bunga pinjaman (termasuk obligasi). Jika perusahaan belum go 

public, besarnya premi risiko dapat diperoleh dari selisih antara tingkat 

pengembalian pasar untuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia). 

Penerapan model ini pada perusahaan yang belum go public harus 

memperhatikan beberapa faktor, anatara lain kesesuaian jenis industri, 

skala, atau ukuran dari perusahaan jika dibandingkan dengan 

perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal. Jika perbedaan skala 

ini terlalu besar, yang berarti risiko yang ditanggung juga berbeda, 

penentuan biaya modal seperti ini menjadi kurang tepat. 

c. Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

CAPM membuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor. Di 

antaranya yang terpenting adalah bahwa investor merupakan 

penghindar risiko dan investor yang menghindari risiko itu memilih 



untuk berdiversifikasi (ke perusahaan lain). CAPM disebut juga model 

penetapan harga aktiva modal. CAPM adalah model pengharapan, 

model ini berdasarkan apa yang diharapkan investor akan terjadi, 

bukan apa yang sudah terjadi (Young and O’Byrne,2001:151). Rumus 

yang digunakan dalam metode ini menurut Warsono (2003:149) 

adalah sebagai berikut: 

Ks = Rf + β (Rm – Rf) 

Keterangan: 

Ks = biaya saldo laba 

Rf = tingkat pengembalian bebas risiko 

β = beta, pengukur risiko sistematis saham 

Rm = tingkat pengembalian pasar 

Besarnya tingkat pengembalian bebas risiko yang digunakan di 

Indonesia adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Diperoleh dengan cara menentukan besarnya koefisien regresi antara 

tingkat pengembalian saham biasa yang menghasilkan saldo laba 

dengan tingkat pengembalian pasar saham yang menurut Faisal 

Abdullah (2003:154) dirumuskan sebagai berikut: 

β  =  

Ri =  



Rm   =  

 

 

Keterangan: 

x = Rm 

y = Ri 

Rm  = tingkat pengembalian pasar 

Ri  = tingkat keuntungan saham 

n  = jumlah pasang observasi/pengukuran 

   = harga saham i pada periode t 

  = harga saham i pada periode t-1 

    = besarnya dividen saham i pada periode t 

     = indeks harga saham gabungan pada periode t 

  = indeks harga saham gabungan pada periode t-1 

 Kelebihan dari model ini adalah memberikan perkiraan biaya saham 

biasa yang akurat. 

3.  Biaya saldo laba 

      Saldo laba merupakan bagian dari laba tahunan yang diinvestasikan 

kembali dalam usaha selain dibayarkan dalam kas sebagai dividen. Jika 

tujuan perusahaan adalah memperbesar kekayaan pemegang saham biasa, 

prinsip yang digunakan manajemen adalah laba yang ditahan akan 



diinvestasikan kembali dan menghasilkan tingkat pengembalian minimum 

sebesar tingkat pengembalian yang disyaratkan dengan tingkat risiko 

yang sama besar. Perhitungan biaya saldo laba ini adalah sama dengan 

perhitungan biaya modal saham biasa (Ks = Ki). 

 

2.4.3   Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

 Biaya yang tepat digunakan dalam pembuatan keputusan keuangan adalah 

biaya rata-rata tertimbang atau WACC (Weighted Average Cost of Capital). Dasar 

pemikiran ini adalah bahwa setiap sumber pembelanjaan mempunyai biaya modal 

sendiri-sendiri dan besarnya dana dari tiap-tiap sumber pembelanjaan tidak sama. 

Terdapat tiga langkah dalam menentukan besarnya biaya modal rata-rata tertimbang: 

1. Penentuan komponen biaya modal 

Komponen biaya modal ditentukan berdasarkan pada rencana sumber 

pembelanjaan yang akan digunakan. Komponen biaya modal meliputi 

biaya utang bank, biaya utang obligasi, biaya saham preferen, biaya saham 

biasa, dan biaya saldo laba. 

2. Penentuan proporsi dari setiap sumber pembelanjaan dalam membelanjai 

perusahaan. Penentuan proporsi ini dapat dihitung dengan cara: 

Proporsi utang bank  =   

       Proporsi utang obligasi  =  



        Proporsi modal saham preferen =  

Proporsi modal saham biasa =  

Proporsi saldo laba  =  

3. Penentuan biaya modal rata-rata tertimbang 

Dalam perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang menurut Warsono 

(2003:153) digunakan rumus: 

WACC = Kd.Wd+Kp.Wp+Ks.Ws+Ki.Wt 

Keterangan: 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Kd  = tingkat biaya utang jangka panjang 

Wd  = proporsi utang jangka panjang 

Kp  = tingkat biaya saham preferen 

Wp  = proporsi saham preferen 

Ks  = tingkat biaya saham biasa 

Ws  = proporsi saham biasa 

Kl   = tingkat biaya saldo laba 

Wl   = proporsi saldo laba 

 

2.4.4    Biaya Modal/CoC (Cost of Capital) 



 Total biaya modal atau Coc (Cost of Capital) adalah besarnya biaya modal 

tertimbang perusahaan dalam nilai nominal. Total biaya modal ini diperoleh dari 

mengalikan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) dengan jumlah struktur modal 

perusahaan atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CoC   = WACC x Jumlah Struktur Modal 

Keterangan: 

CoC  = Besarnya biaya modal tertimbang perusahaan dalam nilai nominal 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

 

2.5      Telaah Penelitian Terdahulu 

 Payamta (2001) melakukan penelitian terhadap 16 perusahaan manufaktur 

publik yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi pada periode tahun 1990-1996, 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan untuk periode 

sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Penelitian ini mengindikasikan bahwa 

penggabungan usaha (merger dan akuisisi) tidak membawa perubahan positif, yaitu 

terciptanya sinergi. Melihat kenyataan ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah diambil alih 

kepemilikan sahamnya oleh Grup Rajawali. 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1       Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematik, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini 

mencoba untuk mengetahui dan menggambarkan kinerja keuangan                          

PT. Semen Gresik, Tbk sebelum dan setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di perusahaan semen tersebut dengan menggunakan 

analisis Economic Value Added (EVA).  

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:89) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian 

deskriptif biasanya hanya melibatkan satu variabel, sehingga cenderung tidak 

dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel. Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Penelitian ini lebih 

memberikan tekanan pada deskripsi suatu variabel tanpa menghubungkan dengan 

variabel lain, sehingga informasi yang diperoleh adalah keadaan menurut apa yang 

sesungguhnya ada pada saat penelitian dilakukan.  

 

 



3.2       Obyek Penelitian 

 Penelitian ini bersifat studi kasus yang dilakukan pada                                          

PT. Semen Gresik, Tbk. Data-data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan dan 

data-data lain yang diperoleh dari PT. Semen Gresik, Tbk melalui pojok BEI 

Universitas Brawijaya Malang dan  web site http:// www.idx.co.id.                          

PT. Semen Gresik,Tbk merupakan perusahaan yang ruang lingkup usahanya luas, 

namun kegiatan industri yang terbesar adalah produksi semen.  

 Pemilihan PT. Semen Gresik, Tbk sebagai objek penelitian dengan 

pertimbangan bahwa PT. Semen Gresik, Tbk telah go public dan merupakan                

salah satu perusahaan produksi semen yang terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan 

karena PT. Semen Gresik, Tbk dikenal sebagai produsen semen dengan tingkat 

penjualan yang tinggi dan mampu bersaing di pasaran nasional maupun internasional. 

 

3.3       Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1    Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni 

data yang diperoleh melalui media perantara yang mencatat dan mendokumentasikan 

data tersebut. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Dalam penelitian ini, data sekunder berupa 

laporan keuangan, bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 



yang diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya dan    

web site http:// www.idx.co.id.  

Data tersebut anatara lain: 

1. Laporan keuangan perusahaan PT. Semen Gresik, Tbk yang telah diaudit 

pada tahun 2003-2009 yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. 

2. Daftar pergerakan Harga Penutupan Saham Bulanan PT. Semen Gresik, 

Tbk selama 7 tahun, yaitu periode 2003-2009. 

3. Daftar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bulanan selama tahun 2003-

2009. 

4. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bulanan tahun 2003-

2009. 

 

3.3.2    Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dengan jenis data berupa laporan keuangan perusahaan periode 2003-2009. Periode 

tersebut dianggap cukup mewakili pengamatan penelitian dengan asumsi bahwa 

periode 2003-2005 Grup Rajawali masih belum mengambil alih kepemilikan saham 

Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk, sedangkan periode 2006 merupakan waktu       

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk, 

sehingga periode 2006 sampai 2009 merupakan waktu yang tepat untuk melihat 

perubahan kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk setelah Grup Rajawali 

mengambil alih kepemilikan saham dari Cemex dan dibandingkan dengan kinerja 



keuangan periode 2003-2005 ketika Grup Rajawali belum mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk. 

3.4       Variabel dan Pengukuran Variabel 

 Variabel adalah sesuatu yang menjadi ciri obyek penelitian yang dapat diukur. 

Variabel dalam pengukuran EVA (Economic Value Added) ada tiga, yaitu:  

1. NOPAT (Net Operating After Tax)  

NOPAT adalah laba bersih operasi perusahaan selama satu tahun dikurangi 

dengan pajak. 

2. CoC (Cost of Capital)  

 CoC atau biaya modal merupakan tingkat pengembalian investasi minimum 

 untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. 

3. EVA (Economic Value Added)  

 EVA merupakan laba bersih operasi perusahaan setelah pajak dikurangi 

 dengan biaya modal. 

 

3.5       Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

analisis kuantitatif, yaitu analisis terhadap data yang berbentuk angka atau bilangan 

dengan metode perbandingan yang berupa perhitungan baik matematis maupun 

statistik, yang didasarkan pada perhitungan atau rumus-rumus relevan yang ada 

dalam konsep EVA. Langkah-langkah dalam menghitung EVA adalah: 

 



1. Menghitung biaya utang setelah pajak 

2. Menghitung biaya ekuitas 

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

4. Menghitung total biaya modal (Cost of Capital) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1       Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1    Gambaran Umum PT. Semen Gresik, Tbk 

 PT. Semen Gresik, Tbk awalnya didirikan dengan nama NV Pabrik Semen 

Gresik pada tanggal 25 Maret 1957 dengan Akta Notaris   Mr. Soewandi No. 41. 

Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara 

(Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 132 tahun 1961, kemudian berubah 

menjadi PT. Semen Gresik (Persero) berdasarkan Akta Notaris J.N Siregar, S.H. No. 

81 tanggal 24 Oktober 1969. Ruang lingkup kegiatan Perseroan dan anak perusahaan 

meliputi berbagai kegiatan industri, namun kegiatan utamanya adalah dalam sektor 

industri semen. PT. Semen Gresik, Tbk memiliki anak perusahaan, yaitu Semen 

Padang dan Semen Tonasa. 

 

4.1.2    Gambaran Umum Grup Rajawali 

 Grup Rajawali dimiliki oleh seorang pengusaha dari Manado bernama Peter 

Sondakh. Menurut Pusat Data Business Indonesia (PDBI), pada periode 1976-1996 

Grup Rajawali memiliki lima sektor usaha, yaitu: pariwisata, transportasi, keuangan, 

perdagangan, dan jasa telekomunikasi. Saat ini, Grup Rajawali sedang melakukan 

pengembangan usahanya di bidang pertambangan, perkebunan, dan properti. Selain 

itu, Grup Rajawali juga memiliki saham pada PT. Transpasific Railway Infrastructure 



yang memiliki proyek dalam bidang pembuatan kereta api dan pembangunan 

pelabuhan batu bara di Sumatra Selatan. 

 

4.2       Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1    Hasil Analisis Terhadap Kinerja Keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

 Kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau 

dari kondisi keuangan perusahaan. Kondisi ini tercermin dari laporan keuangan, 

sehingga untuk mengukur kinerja finansial perusahaan diperlukan analisis terhadap 

laporan keuangan. Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat dicerminkan dari 

keuntungan yang diperoleh dan keuntungan tersebut dapat dicerminkan dari 

pencapaian laba bersih tiap tahunnya. Untuk memperoleh data mengenai pencapaian 

laba bersih suatu perusahaan, dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari laporan keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

tahun 2003-2009 yang telah diaudit, laba bersih setelah pajak yang telah dicapai oleh 

perusahaan semen tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk 

lebih jelasnya mengenai perolehan laba bersih setelah pajak yang berhasil dicapai 

oleh PT. Semen Gresik, Tbk dapat dilihat pada tabel 4.1 dan trend peningkatan 

peroleh laba bersih setelah pajak dapat dilihat pada grafik 4.1 

Tabel 4.1 

Perolehan Laba Bersih Setelah Pajak PT. Semen Gresik, Tbk  

Tahun 2003-2009 

(Dalam Rp. 000) 

 

Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 



Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003  399.007.535 

2004  520.589.860 

2005 1.022.568.492 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006  1.295.520.421 

2007  1.775.408.324 

2008  2.523.544.472 

2009 3.326.487.957 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

Grafik 4.1 

Perolehan Laba Bersih Setelah Pajak PT. Semen Gresik, Tbk 

Tahun 2003-2009 

 

 
 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap perolehan laba bersih setelah pajak yang 

diperoleh PT. Semen Gresik, Tbk tahun 2003-2009, baik itu periode sebelum diambil 

alih maupun setelah diambil alih oleh Grup Rajawali, dapat dipastikan bahwa PT. 

Semen Gresik, Tbk selalu mengalami peningkatan dalam pencapaian laba bersih 

setelah pajak. Besarnya kenaikan laba bersih setelah pajak yang diperoleh PT. Semen 

Gresik, Tbk dapat dilihat pada tabel 4.2. 



Tabel 4.2 

Persentase Kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak PT. Semen Gresik, Tbk 

Tahun 2003-2009 

 

Tahun  (%) Kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003-2004 23,35% 

2004-2005 49,09% 

2005-2006 21,07% 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006-2007 27,03% 

2007-2008 29,65% 

2008-2009 24,14% 

 
 

 Berdasarkan data dari tabel 4.1 dan 4.2, sebelum Grup Rajawali mengambil 

alih kepemilikan saham dari Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk perolehan laba bersih 

setelah pajak yang dicapai oleh perusahaan semen tersebut telah meningkat dari tahun 

ke tahun. Seperti yang tertera di tabel, tahun 2003 PT. Semen Gresik, Tbk 

memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar     Rp 399.007.535.000,00 dan 

meningkat pada tahun berikutnya sebesar 23,35% menjadi Rp 520.589.860.000,00. 

Dengan melihat grafik 4.1, dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan yang 

sangat signifikan dalam perolehan laba bersih setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk 

tahun 2005. Pada tahun tersebut PT. Semen Gresik, Tbk mampu mencapai angka 

yang sangat tinggi untuk perolehan laba bersih setelah pajak, yakni sebesar Rp 

1.022.568.492.000,00 dan dengan kata lain perusahaan semen tersebut berhasil 

meningkatkan perolehan laba bersih sebesar 49,09% dari tahun 2004 ke tahun 2005. 

Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya bisnis di bidang pembangunan 

perumahan dan apartemen, terlebih lagi pembangunan di Indonesia juga semakin 



meningkat pesat dan secara tidak langsung juga mempengaruhi penjualan semen yang 

diproduksi oleh PT. Semen Gresik, Tbk. 

 Pada tahun 2006, setelah Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham 

Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk perolehan laba bersih setelah pajak perusahaan 

semen tersebut semakin mengalami peningkatan. Di antara tahun 2006-2009 

perolehan laba bersih setelah pajak dengan nilai tertinggi memang berhasil dicapai 

pada tahun 2009 yakni sebesar Rp 3.326.487.957.000,00 namun peningkatan yang 

cukup signifikan terjadi pada tahun 2008, yakni sebesar 29,65% dari tahun 

sebelumnya. Dengan kata lain, setelahGrup Rajawali mengambil alih kepemilikan 

saham PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex, perusahaan milik Peter Sondakh tersebut 

mampu membawa pengaruh positif yang ditunjukkan dengan perolehan laba bersih 

setelah pajak yang berhasil dicapai oleh perusahaan semen tersebut.  

 Jika kinerja keuangan suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan perolehan 

laba bersih yang berhasil dicapai selalu mengalami peningkatan, maka secara tidak 

langsung juga akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut. Hal 

inilah yang terjadi pada PT. Semen Gresik, Tbk, setelah perusahaan semen tersebut 

berhasil memperoleh laba bersih yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, harga 

saham perusahaam semen tersebut juga ikut meningkat. Untuk mengetahui 

peningkatan harga saham PT. Semen Gresik, Tbk perlu dilakukan analisis yang lebih 

mendalam terhadap perubahan harga saham bulanan perusahaan semen tersebut. 

Berikut ini adalah analisis terhadap perubahan harga saham bulanan PT. Semen 

Gresik, Tbk. 



  

4.2.2    Hasil Analisis Terhadap Harga Saham PT. Semen Gresik, Tbk  

 Setelah berhasil dalam meningkatkan kinerja keuangannya yang ditunjukkan 

dengan pencapaian laba bersih setelah pajak yang selalu meningkat dari tahun ke 

tahun, harga saham perusahaan semen tersebut juga ikut meningkat.  Berikut ini 

adalah daftar pergerakan harga penutupan saham bulanan PT. Semen Gresik, Tbk:   

Tabel 4.3 
 Daftar Pergerakan Harga Penutupan Saham Bulanan  

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009  

 
Bulan Sebelum Diambil Alih  

Oleh Grup Rajawali  

Setelah Diambil Alih 

 Oleh Grup Rajawali  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 7.600 7.850 19.400 17.900 37.000 5.700 4.200 

Februari 7.350 8.600 18.400 19.500 37.500 5.550 3.600 

Maret 7.300 8.800 18.850 22.700 39.600 5.200 3.450 

April 7.350 9.950 16.550 24.300 39.850 4.850 3.775 

Mei 7.600 9.800 16.100 27.500 38.400 4.325 4.150 

Juni 7.900 9.100 16.100 21.500 46.000 4.325 4.875 

Juli 7.700 8.000 19.350 23.500 51.450 4.000 5.200 

Agustus 6.900 8.150 19.600 25.400 51.500 4.100 6.000 

September 8.100 10.100 15.800 25.850   5.000* 4.000 5.900 

Oktober 9.250 10.150 18.000 27.000 5.350 2.775 6.350 

November 8.500 11.300 18.900 29.900 6.100 3.175 6.850 

Desember 8.200 12.650 17.450 32.600 5.850 3.300 7.100 

Sumber: Bursa Efek Indonesia  

*Stock Split 

 Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa harga saham PT. Semen Gresik, Tbk selalu 

mengalami peningkatan, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2008. 

Sebelum diambil alih oleh Grup Rajawali pada tahun 2003 harga saham terendah 

terjadi pada bulan Maret, yakni sebesar Rp 7.300,00 dan harga saham tertinggi terjadi 

pada bulan Oktober, yakni sebesar Rp 9.250,00. Namun, setelah diambil alih oleh 

Grup Rajawali pada tahun 2006, harga saham          PT. Semen Gresik, Tbk semakin 



menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Tahun 2006 harga saham terendah terjadi 

pada bulan Januari, yakni sebesar   Rp 17.900,00 dan harga tertinggi terjadi pada 

bulan Desember, yakni sebesar Rp 32.600,00. Dengan kata lain, harga saham PT. 

Semen Gresik, Tbk meningkat sebesar 45,09% jika dibandingkan pada awal tahun 

2006 ketika Grup Rajawali belum mengambil alih kepemilikan saham                               

PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex dengan akhir tahun ketika Grup Rajawali telah 

mengambil alih kepemilikan saham Cemex di perusahaan semen tersebut. 

Peningkatan harga saham ini juga terjadi pada tahun berikutnya, yakni tahun 2007. 

Bahkan pihak PT. Semen Gresik, Tbk sampai melakukan stock split 1:10 pada bulan 

September 2007, karena harga saham mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 

sebesar Rp 51.500,00. Hal ini berarti bahwa harga saham           PT. Semen Gresik, 

Tbk meningkat tajam sebesar 36,70% hanya dalam kurun waktu 9 bulan, yakni dari 

akhir 2006 sampai bulan September 2007.  

  

 Pihak PT. Semen Gresik, Tbk merasa bahwa pada harga Rp 51.500,00 

merupakan harga yang terlalu tinggi (over valued) untuk diperjualbelikan. Menurut 

Susanti dkk (2005), stock split merupakan kebijakan para emiten (perusahaan yang go 

public) untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar karena harga saham yang 

terlalu tinggi (over valued). Dampak dari stock split tersebut adalah harga saham akan 

menjadi under valued karena peningkatan jumlah lembar saham yang berlipat ganda. 

Para emiten berharap dengan adanya stock split akan diikuti oleh reaksi positif dari 

pasar yakni meningkatnya minat beli para investor. Setelah dilakukan stock split, 



harga saham PT. Semen Gresik, Tbk berubah menjadi Rp 5.000,00 pada bulan 

September 2007.  

 Selain menganalisis kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk melalui 

pencapaian laba bersih setelah pajak dan pengaruhnya terhadap harga saham bulanan, 

perlu dilakukan analisis kembali terhadap kinerja keuangan perusahaan semen 

tersebut dengan menggunakan EVA (Economic Value Added). Alasan digunakannya 

EVA (Economic Value Added) sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah karena EVA dapat mengukur dengan baik kinerja keuangan suatu perusahaan 

dan berhubungan langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan (Utomo, 1996:36). 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis kinerja 

keuangan PT. Semen Gresik, Tbk dengan menggunakan EVA sebagai alat ukurnya. 

 

4.2.3    Hasil Analisis Terhadap Biaya Utang Setelah Pajak (Ki) 

 Biaya utang terdiri dari biaya utang yang berasal dari utang jangka panjang 

perusahaan. Pada penelitian ini, utang jangka panjang PT. Semen Gresik, Tbk berasal 

dari pinjaman bank, pemerintah RI, dan obligasi. Pinjaman tersebut tentunya juga 

memiliki tingkat bunga pinjaman yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari pengaruh 

tingkat suku bunga SBI pada tahun tersebut.   

 Untuk mengetahui tingkat biaya utang setelah pajak suatu perusahaan, data 

yang diperlukan adalah nilai utang jangka panjang, beban bunga dari utang jangka 

panjang, laba sebelum pajak, dan pajak atas badan. Berikut ini adalah rumus yang 

digunakan dalam menghitung biaya utang setelah pajak: 



Ki = Kd (1-T) 

Keterangan: 

Ki = biaya utang setelah pajak 

Kd = biaya utang sebelum pajak (Beban bunga/Utang jangka panjang) 

T = tingkat pajak atas badan usaha (Pajak atas badan/Laba sebelum pajak) 

 Berdasarkan rumusan di atas, hasil analisis perhitungan biaya utang 

perusahaan sebelum dan setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk dapat disajikan pada 

tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Perhitungan Biaya Utang Sebelum Dan Setelah Pajak  

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009  

   (Dalam Rp.000) 

 

Keterangan  Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali  

2003 2004 2005 

Utang Jk Panjang 1.861.680.146 1.888.262.433 856.921.264 

Beban Bunga 331.236.774 303.458.844 126.354.016 

Biaya utang (Kd) 17,79% 16,07% 14,75% 

Laba sblm pjk 590.195.331 779.425.777 1.477.607.314 

Pjk atas badan 181.831.856 248.261.749 444.107.852 

Tingkat pjk (T) 30,81% 31,85% 30,06% 

Faktor Koreksi (1-T) 69,19% 68,15% 69,94% 

Biaya utang (Ki)  12,31% 10,95% 10,31% 

Keterangan  Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali  

2006 2007 2008 2009 

Utang Jk Panjang 110.858.705 74.897.571 130.986.328 120.850.028 

Beban Bunga 22.536.915 11.198.324 18.600.283 15.080.901 

Biaya utang (Kd) 20,33% 14,95% 14,20% 12,48% 

Laba sblm pjk 1.857.041.828 2.560.214.299 3.589.528.574 4.655.188.285 

Pjk atas badan 546.343.160 766.675.014 1.045.568.598 1.302.433.159 

Tingkat pjk (T) 29,42% 29,95% 29,13% 27,98% 

Faktor Koreksi (1-T) 70,58% 70,05% 70,87% 72,02% 

Biaya utang (Ki)  14,35% 10,47% 10,06% 8,99% 

 



 Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa biaya utang sebelum dan 

setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk tahun 2003-2009 memiliki persentase yang 

berbeda-beda. Tahun 2003-2005 merupakan periode waktu ketika Grup Rajawali 

belum mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk. Pada 

tahun 2003, biaya utang setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk menunjukkan 

persentase yang paling tinggi diantara tahun 2003-2005, yakni sebesar 12,31%. 

Besarnya persentase biaya utang setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk pada tahun 

tersebut disebabkan karena tingginya nilai utang jangka panjang yang digunakan oleh 

perusahaan untuk melunasi hutang wesel bayar menengah tahun 2000 dan 2002, 

pembiayaan proyek Indarung V, pembelian mesin dan alat-alat berat. Namun pada 

tahun-tahun berikutnya, yakni tahun 2004 dan 2005, tingkat biaya utang setelah pajak 

mengalami penurunan menjadi 10,95% dan 10,31%. Walaupun tahun 2004 utang 

jangka panjang perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya, namun beban bunga 

yang harus ditanggung oleh perusahaan semen tersebut tidak sebesar pada tahun 

2003, hal ini terjadi karena pada tahun 2004 tingkat suku bunga rata-rata SBI lebih 

rendah sebesar 2,78% jika dibandingkan dengan tahun 2003, yang pada saat itu 

tingkat suku bunga rata-rata SBI adalah sebesar 10,17%. Untuk lebih jelasnya 

mengenai tingkat suku bunga rata-rata SBI tahun 2003-2009 dapat dilihat pada tabel 

selanjutnya, yakni tabel 4.5.  

 Setelah Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. 

Semen Gresik, Tbk pada bulan Juli 2006, biaya utang setelah pajak pada tahun 

tersebut sempat meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 



2005. Hal ini terjadi karena tingkat suku bunga rata-rata SBI pada tahun 2006 adalah 

sebesar 11,83% atau mengalami peningkatan sebesar 2,74% jika dibandingkan 

dengan tingkat suku bunga rata-rata SBI tahun 2005, yakni sebesar 9,09%. Di antara 

tahun 2006-2009, tingkat biaya utang setelah pajak PT. Semen Gresik, Tbk yang 

paling rendah terjadi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan tingkat suku bunga rata-

rata SBI pada tahun tersebut merupakan tingkat suku bunga yang paling rendah jika 

dibandingkan dengan tahun      2003-2009, yakni sebesar 6,6%. Dengan kata lain, 

tinggi rendahnya tingkat biaya utang setelah pajak tidak hanya dipengaruhi oleh besar 

kecilnya nilai utang jangka panjang dan beban bunga yang harus ditanggung oleh 

perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga rata-rata SBI pada tahun 

tersebut. 

 

4.2.4    Hasil Analisis Terhadap Biaya Ekuitas (Ke) 

 Biaya ekuitas merupakan pengembalian yang diminta investor atas investasi 

yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas atau modal 

perusahaan terdiri dari modal saham biasa, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. 

Dalam penelitian ini analisis terhadap biaya ekuitas dibatasi pada biaya atas 

penggunaan saham biasa. Untuk mengetahui tingkat biaya ekuitas dapat 

menggunakan analisis terhadap CAPM (Capital Assets Pricing Model). Dengan 

menggunakan analisis terhadap CAPM (Capital Assets Pricing Model), rumus yang 

digunakan untuk menghitung biaya ekuitas perusahaan adalah sebagai berikut: 

Ke = Rf + {(Rm – Rf) x β} 



Keterangan: 

Ke =   biaya ekuitas perusahaan 

Rf = pengembalian bebas risiko, yang pada penelitian ini digunakan                

besarnya rata-rata SBI selama satu tahun sebagai ukuran 

Rm = tingkat pengembalian pasar, yang dihitung dengan cara menjumlahkan      

nilai return pasar selama satu tahun 

β = risiko sistematis (risiko individual) saham perusahaan, yang dihitung          

     dengan cara mencari nilai rata-rata beta saham selama satu tahun 

 Data hasil perhitungan terhadap tiap-tiap komponen pembentuk model 

 CAPM disajikan pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Nilai SBI, Return Pasar, dan Beta Saham 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Tahun SBI  

(Rf) 

Return Pasar 

(Rm) 

Beta Saham 

(β) 

Biaya Ekuitas 

(Ke) 

2003 10,17% 4,26% 0,8368 5,22% 

2004 7,39% 3,01% 0,0632 7,11% 

2005 9,09% 1,14% 0,0862 8,40% 

2006 11,83% 3,22% 0,0619 11,30% 

2007 8,60% 2,84% 0,0635 8,23% 

2008 8,67% -4,55% 0,0451 8,07% 

2009 6,60% 4,56% 0,0618 6,47% 
Sumber: Pojok BEI (Data diolah) 

 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap biaya ekuitas (Ke) periode        2003-2009 

di atas, nampak bahwa biaya ekuitas tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan biaya 

ekuitas terendah terjadi pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 

2006 tingkat pengembalian minimum                                (minimum rate of return) 



yang diminta oleh para investor dan yang harus dihasilkan oleh perusahaan adalah 

tinggi. Tingginya biaya ekuitas juga dipengaruhi oleh besarnya pengembalian bebas 

risiko dan tingginya bunga investasi pada pasar, dimana tinggi rendahnya nilai return 

pasar tidak terlepas dari pengaruh tinggi rendahnya nilai IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan). Selain itu, tahun 2003 tingkat pengembalian minimum (minimum rate of 

return) yang harus dicapai untuk memenuhi keinginan investor merupakan tingkat 

yang paling rendah jika dibandingkan dengan tahun yang lain, yakni sebesar 5,22%. 

Walaupun tingkat risiko sistematis (β)  PT. Semen Gresik, Tbk pada tahun 2003 

termasuk dalam kategori yang cukup tinggi, namun biaya ekuitas yang harus 

dihasilkan oleh perusahaan tidak setinggi jika dibandingkan dengan tahun yang 

lainnya, hal ini terjadi karena investor lebih memilih laba ditahan daripada laba 

investasinya dibayarkan. Terlebih lagi, pencapaian laba bersih PT. Semen Gresik, 

Tbk tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tahun yang lainnya, sehingga 

investor lebih memilih laba ditahan daripada laba investasinya dibayarkan dalam 

bentuk kas dengan tujuan untuk reinvestasi kembali pada  perusahaan semen tersebut.  

 

4.2.5 Hasil Analisis Terhadap Biaya Modal Rata-rata Tertimbang     (WACC) 

 Perhitungan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) sangat diperlukan, karena konsep perhitungan EVA tidak 

hanya melibatkan biaya atau beban yang ditanggung atas penggunaan utang, akan 

tetapi juga mengasumsikan bahwa penggunaan modal dari saham juga memiliki 

biaya. Rumus yang digunakan untuk menghitung WACC perusahaan adalah: 



WACC = Ki . Wi + Ke . We 

Keterangan: 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang 

Ki  = biaya utang setelah pajak 

Wi  = persentase utang jangka panjang atas kewajiban dan ekuitas 

Ke  = biaya ekuitas 

We  = persentase biaya ekuitas 

 Hasil perhitungan WACC PT. Semen Gresik, Tbk selama tahun 2003-2009 

disajikan pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Perhitungan Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC)  

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009  

  (Dalam Rp.000) 

 
Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan  2003 2004 2005 

Utang jk pjg 1.861.680.146 1.888.262.433 856.921.264 

Modal saham 3.513.177.853 3.660.355.954 4.487.178.401 

Jmlh utg dan ekuitas 5.374.857.999 5.548.618.387 5.344.099.665 

Wi 34,64% 34,03% 16,03% 

We 65,36% 65,97% 83,97% 

Ki 12,31% 10,95% 10,31% 

Ke 5,22% 7,11% 8,4% 

WACC 7,68% 8,42% 8,71% 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan 2006 2007 2008 2009 

Utang jk pjg 110.858.705 74.897.571 130.986.328 120.850.028 

Modal saham 5.499.614.451 6.627.262.565 8.069.585.873 10.197.679.028 

Jmlh utg dan ekuitas 5.610.473.156 6.702.160.136 8.200.572.201 10.318.529.056 

Wi 1,98% 1,12% 1,60% 1,17% 

We 98,02% 98,88% 98,40% 98,83% 

Ki 14,35% 10,47% 10,06% 8,99% 

Ke 11,3% 8,23% 8,07% 6,47% 

WACC 11,36% 8,26% 8,11% 6,50% 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap WACC PT. Semen Gresik, Tbk sebelum 

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham PT. Semen Gresik dari Cemex 



tahun 2003-2005, didapat bahwa struktur modal pada PT. Semen Gresik, Tbk telah 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum diambil alih oleh Grup 

Rajawali, WACC tertinggi yang dicapai oleh  PT. Semen Gresik, Tbk  terjadi pada 

tahun 2005 dan WACC terendah dicapai pada tahun 2003. Tinggi rendahnya nilai 

WACC yang dihasilkan perusahaan disebabkan oleh tinggi rendahnya biaya ekuitas 

yang harus ditanggung dan dikeluarkan perusahaan.  

 Berdasarkan hasil analisis terhadap WACC PT. Semen Gresik, Tbk setelah 

diambil alih oleh Grup Rajawali periode 2006-2009, didapat bahwa struktur modal 

PT. Semen Gresik, Tbk mengalami perubahan dari tahun ke tahun, khususnya dalam 

hal ini proporsi penggunaan utang dan ekuitas sebagai pendanaan perusahaan. 

Penggunaan utang sebagai pendanaan perusahaan semakin berkurang dari tahun ke 

tahun dan penggunaan ekuitas yang dalam hal ini modal saham semakin mampu 

untuk membayar utang jangka panjangnya  dan hal ini juga sekaligus menunjukkan 

bahwa saham perusahaan semakin kuat dengan meningkatnya proporsi modal saham 

dari tahun 2006-2009 sebagai sumber pendanaan perusahaan. WACC tertinggi 

dicapai perusahaan pada tahun 2006 dan WACC terendah dicapai pada tahun 2009. 

WACC tahun 2006 merupakan tingkat yang paling tinggi karena tingkat biaya ekuitas 

pada tahun tersebut juga tinggi. Dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai WACC yang 

dihasilkan perusahaan disebabkan oleh tinggi rendahnya biaya ekuitas yang harus 

ditanggung dan dikeluarkan perusahaan. 

 

 



4.2.6    Hasil Analisis Terhadap Total Biaya Modal/ Cost of Capital (CoC) 

 Setelah perhitungan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) telah 

dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan terhadap nilai 

nominal biaya modal/Cost of Capital (CoC) perusahaan selama periode 2003-2009. 

Total biaya modal diperoleh dengan cara mengalikan biaya modal rata-rata 

tertimbang (WACC) dengan jumlah modal perusahaan (yang terdiri dari utang jangka 

panjang dan ekuitas), dengan rumusan sebagai berikut: 

CoC = WACC x jumlah utang dan ekuitas 

Keterangan: 

CoC = besarnya biaya modal tertimbang perusahaan dalam nilai  nominal 

WACC= biaya modal rata-rata tertimbang 

 Berikut ini adalah hasil perhitungan terhadap CoC (Cost of Capital) PT. 

Semen Gresik, Tbk tahun 2003-2009: 

Tabel 4.7 

Perhitungan CoC (Cost of Capital) PT. Semen Gresik, Tbk 

Tahun 2003-2009 

(Dalam Rp.000) 

 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan  2003 2004 2005 

WACC 7,68% 8,42% 8,71% 

Jmlh utang&ekuitas 5.374.857.999 5.548.618.387 5.344.099.665 

CoC 412.789.094 467.193.668 465.300.193 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan  2006 2007 2008 2009 

WACC 11,36% 8,26% 8,11% 6,50% 

Jmlh utang&ekuitas 5.610.473.156 6.702.160.136 8.200.572.201 10.318.529.056 

CoC 637.362.970 553.268.613 665.066.406 670.704.389 

 



 Dari hasil analisis terhadap besarnya biaya modal tertimbang perusahaan 

dalam nilai nominal/CoC sebelum Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham 

PT. Semen Gresik, Tbk tingkat CoC yang terendah terjadi pada tahun 2003 dan CoC 

tertinggi terjadi pada tahun 2004. Namun, setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex tahun 2006, nilai CoC 

perusahaan semen tersebut justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena nilai 

WACC yang tinggi diikuti oleh jumlah modal, yakni utang dan ekuitas memiliki nilai 

yang tinggi, sehingga total biaya modal yang diperoleh juga tinggi.  

 

4.2.7    Hasil Analisis Terhadap Economic Value Added (EVA) 

 Setelah beberapa tahapan analisis untuk mencari berbagai unsur pembentuk 

EVA pada PT. Semen Gresik, Tbk dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah 

melakukan perhitungan terhadap besarnya EVA perusahaan. EVA pada dasarnya 

dicari dengan cara mengurangi laba bersih setelah  pajak dengan total biaya modal 

tertimbang (CoC). Rumusan untuk menghitung besarnya EVA adalah sebagai 

berikut: 

EVA  = NOPAT – CoC 

Keterangan: 

EVA  = Economic Value Added 

NOPAT = laba bersih setelah pajak 

CoC  = Cost of Capital  

Dari hasil perhitungan terhadap EVA perusahaan, jika dihasilkan: 



a. EVA > 0 (Positif) 

Hal ini menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi biaya 

modal (tingkat pengembalian yang diinginkan investor atas investasi yang 

dilakukan). Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai (value creation) bagi pemilik modal, konsisten dengan tujuan 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

b. EVA = 0 (Impas) 

Hal ini menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan sama dengan 

biaya modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi impas 

karena seluruh laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang 

dana atau kreditur. 

c. EVA < 0 (Negatif) 

Hal ini menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan di bawah biaya 

modal atau kurang dari biaya modal. Keadaan ini menandakan bahwa nilai 

perusahaan berkurang sebagai akibat tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih 

rendah daripada tingkat pengembalian yang dituntut investor. 

Berdasarkan rumusan untuk mencari EVA pada persamaan di atas, hasil 

perhitungan EVA pada PT. Semen Gresik, Tbk disajikan pada tabel 4.8 dan trend 

peningkatan/penurunan dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Perhitungan Economic Value Added (EVA) PT. Semen Gresik, Tbk  

Tahun 2003-2009 

(Dalam Rp.000) 

 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan 2003 2004 2005 

NOPAT 399.007.535 520.589.860 1.022.568.492 

CoC 412.789.094 467.193.668 465.300.193 

EVA -13.781.559 53.396.192 557.268.299 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan  2006 2007 2008 2009 

NOPAT 1.295.520.421 1.775.408.324 2.523.544.472 3.326.487.957 

CoC 637.362.970 553.268.613 665.066.406 670704389 

EVA 658.157.451 1.222.139.711 1.858.478.066 2.655.783.568 

  

Grafik 4.2 

Nilai EVA PT. Semen Gresik, Tbk 

Tahun 2003-2009 

 

 
 

 
 Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa EVA (Economic Value Added) PT. 

Semen Gresik, Tbk sebelum diambil alih kepemilikan sahamnya dari Cemex oleh 



Grup Rajawali pada tahun 2003 sempat berada pada posisi EVA < 0 (negatif), hal ini 

menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan di bawah biaya modal atau 

kurang dari biaya modal. Keadaan ini menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang 

sebagai akibat tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat 

pengembalian yang dituntut investor. Walaupun pada tahun 2003 PT. Semen Gresik, 

Tbk mampu memperoleh laba sebesar Rp 399.007.535.000,00, namun pada tahun 

tersebut biaya modal yang harus dikeluarkan lebih besar daripada tingkat 

pengembalian yang dihasilkan, sehingga EVA pada tahun tersebut bernilai negatif, 

yakni sebesar Rp (13.781.559.000,00). Namun, pada tahun berikutnya PT. Semen 

Gresik, Tbk berhasil memperoleh EVA (Economic Value Added) yang bernilai 

positif. Hal ini menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi 

biaya modal (tingkat pengembalian yang diinginkan investor atas investasi yang 

dilakukan). Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menciptakan 

nilai (value creation) bagi pemilik modal, konsisten dengan tujuan memaksimumkan 

nilai perusahaan.  

 Setelah Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. 

Semen Gresik, Tbk, EVA (Economic Value Added) yang dihasilkan menjadi lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum  Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk, nilai EVA (Economic Value 

Added) PT.Semen Gresik, Tbk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nilai 

EVA (Economic Value Added) tertinggi dicapai pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan 

meskipun biaya atas modal perusahaan tinggi, namun perusahaan mampu 



mengimbangi kondisi tersebut dengan menghasilkan laba yang cukup untuk menutup 

semua biaya modal yang ditanggung perusahaan. Hasil EVA (Economic Value 

Added) yang positif dan meningkat dari tahun ke tahun (mulai tahun 2006-2009) 

menandakan bahwa setelah PT. Semen Gresik, Tbk diambil alih kepemilikan 

sahamnya oleh Grup Rajawali, tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi biaya 

modal (tingkat pengembalian yang diinginkan investor atas investasi yang dilakukan). 

Dengan kata lain bahwa Grup Rajawali dapat memberikan dampak yang positif, yaitu 

PT. Semen Gresik, Tbk telah berhasil menciptakan nilai (value creation) bagi pemilik 

modal, yaitu konsisten dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Hal ini juga 

dapat dibuktikan dengan capital gain yang diperoleh Grup Rajawali selama 

melakukan investasi pada PT. Semen Gresik, Tbk. Pada analisis selanjutnya, penulis 

akan menganalisis seberapa besar capital gain yang diperoleh Grup Rajawali. 

 

4.2.8    Hasil Analisis Capital Gain Grup Rajawali 

 Pada 27 Juli 2006, Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex 

di PT. Semen Gresik, Tbk sebesar 24,9% atau setara dengan 1.476.948.480 lembar 

saham dengan harga @Rp 20.050,00, sehingga jika dikalkulasikan total dana yang 

dikeluarkan perusahaan milik Peter Sondakh tersebut adalah sebesar Rp 2,9 triliun. 

Sedangkan, pada April 2010 saatGrup Rajawali melepas sebagian sahamnya di PT. 

Semen Gresik, Tbk  sebesar 23,65% atau setara dengan 5.931.520.000 lembar saham 

dengan harga @Rp 8.000,00 sehingga jika dikalkulasikan nilai pengembalian yang 

diterima oleh Grup Rajawali adalah sebesar Rp 9,8 triliun. Dengan kata lain,             



Grup Rajawali mampu memperoleh capital gain yang tinggi, yakni sebesar    Rp 6,9 

triliun. Capital gain tersebut masih sebagian dari kepemilikan saham Grup Rajawali 

di PT. Semen Gresik, Tbk karena perusahaan milik Peter Sondakh tersebut masih 

memiliki 1,25% atau setara dengan 73.847.480 lembar saham. Saat ini Grup Rajawali 

sedang melakukan negosiasi dengan Pemerintah RI untuk menjual sisa sahamnya 

tersebut dengan harga @Rp 7.000,00. Apabila hal tersebut benar-benar terealisasi, 

maka  capital gain yang akan diperoleh Grup Rajawali bertambah Rp 516,9 miliar 

menjadi  Rp 7,4 triliun.                                

  Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka 

waktu hanya 4 tahun, Grup Rajawali mampu memperoleh capital gain yang tinggi, 

yakni sebesar Rp 6,9 triliun, sehingga selama melakukan investasi di PT. Semen 

Gresik, Tbk, Grup Rajawali mampu memperoleh capital gain tiap tahunnya sebesar 

Rp 1,7 triliun. Hal inilah yang menyebabkan Grup Rajawali memilih untuk melepas 

kepemilikan sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk karena telah mendapatkan capital 

gain yang besar dari investasi yang dilakukan pada perusahaan semen tersebut, 

disamping itu juga Gup Rajawali telah melihat peluang investasi yang lebih 

prospektif, yakni investasi dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan property.  

 Dari analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja keuangan PT. Semen 

Gresik, Tbk dengan menggunakan EVA, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk mengalami peningkatan setelah diambil alih 

oleh Grup Rajawali. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai EVA tahun 2006-2009 



selalu positif yang diikuti dengan pencapaian laba bersih setelah pajak serta harga 

saham yang selalu meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

5.1.1    Kesimpulan Umum 

 Berdasarkan analisis terhadap kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

sebelum dan setelah Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di 

perusahaan semen tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode pengamatan 

selama 7 tahun, yaitu 2003-2009 (tahun 2006 sebagai tahun terjadinya pengambil 

alihan kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk oleh Grup Rajawali) 

nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan menunjukkan hasil yang lebih 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba bersih 

setelah pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya kemampuan 

perusahaan dalam mencapai laba bersih setelah pajak juga memberikan efek positif, 

yakni berupa kenaikan harga saham PT. Semen Gresik, Tbk.  

 Untuk lebih meyakinkan bahwa kinerja keuangan PT. Semen Gresik, Tbk 

benar-benar meningkat setelah diambil alih kepemilikan sahamnya oleh                      

Grup Rajawali dari Cemex, penulis menggunakan EVA (Economic Value Added) 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (value creation) 

bagi para pemegang saham. Hasilnya, setelah dilakukan analisis EVA pada                  

PT. Semen Gresik, Tbk kinerja keuangan perusahaan semen tersebut memang benar-

benar meningkat. Hal ini terbukti dengan nilai EVA pada PT. Semen Gresik, Tbk 



selalu menunjukkan nilai yang positif setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham dari Cemex, dengan kata lain, perusahaan mampu menciptakan 

nilai (value creation) bagi pemilik modal. Terlebih lagi, PT. Semen Gresik, Tbk juga 

mampu memberikan capital gain bagi Grup Rajawali sebesar Rp 6,9 triliun selama 

perusahaan tersebut melakukan investasi pada PT. Semen Gresik, Tbk 

 

5.1.2    Kesimpulan Khusus  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, beberapa 

kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sebelum PT. Semen Gresik, Tbk diambil alih kepemilikan sahamnya oleh 

Grup Rajawali dari Cemex, kinerja keuangan perusahaan telah dalam kondisi 

yang stabil, hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba tiap tahunnya. Terlebih lagi setelah Grup Rajawali 

mengambil alih kepemilikan saham Cemex dari PT. Semen Gresik, Tbk 

kinerja keuangan perusahaan semen tersebut semakin meningkat dengan 

ditunjukkannya kemampuan PT. Semen Gresik, Tbk dalam memperoleh laba 

bersih setelah pajak. Bahkan peningkatan laba bersih setelah pajak tersebut 

selalu terjadi dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2006-2009. Berdasarkan laporan 

keuangan PT. Semen Gresik, Tbk tahun 2003-2009 yang telah diaudit, 

perolehan laba bersih setelah pajak tahun 2003 adalah sebesar                       

Rp 399.007.535.000,00 sedangkan tahun 2006 yang merupakan tahun dimana 

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen 



Gresik, Tbk, perusahaan semen ini mampu menghasilkan laba bersih setelah 

pajak sebesar Rp 1.292.520.421.000,00 dan peningkatan laba bersih setelah 

pajak ini terjadi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2007 sebesar        

Rp 1.775.408.324.000,00, tahun 2008 sebesar Rp 2.523.544.472.000,00 dan 

tahun 2009 sebesar Rp 3.326.487.957.000,00. Dengan kata lain, setelah Grup 

Rajawali mengambil alih kepemilikan saham PT. Semen Gresik, Tbk dari 

Cemex dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan semen tersebut  yang ditunjukkan dengan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih.  

2. Ketika PT. Semen Gresik, Tbk mampu meningkatkan kinerja keuangannya 

yang ditunjukkan dengam pencapaian laba bersih setelah pajak yang selalu 

meningkat dari tahun ke tahun, mampu memberikan efek positif berupa 

peningkatan harga saham perusahaan. Pada tahun 2003, yaitu sebelum              

Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham PT. Semen Gresik, Tbk 

dari Cemex, harga penutupan saham perusahaan semen tersebut pada akhir 

bulan Desember 2003 adalah Rp 8.200,00 sedangkan pada akhir bulan 

Desember tahun 2004 harga sahamnya adalah Rp 12.650,00 dan pada akhir 

bulan Desember tahun 2005 adalah Rp 17.450,00. Pada tahun 2006 yang 

merupakan waktu dimana Grup Rajawali mengambil alih kepemilikan saham 

PT. Semen Gresik, Tbk dari Cemex, harga saham perusahaan semen tersebut 

juga terus meningkat pada harga Rp 32.600,00 di akhir bulan Desember 2006. 

Bahkan pada tahun 2007 harga saham PT. Semen Gresik, Tbk berada pada 



posisi harga yang paling tinggi yakni Rp 51.500,00 pada akhir bulan Agustus. 

Akhirnya, pihak PT. Semen Gresik, Tbk memutuskan untuk melakukan stock 

split 1:10 pada saham mereka. Menurut Susanti dkk (2005), stock split 

merupakan kebijakan para emiten (perusahaan yang go public) untuk 

meningkatkan jumlah saham yang beredar karena harga saham yang terlalu 

tinggi (over valued). Dampak dari stock split tersebut adalah harga saham 

akan menjadi under valued karena peningkatan jumlah lembar saham yang 

berlipat ganda. Para emiten berharap dengan adanya stock split akan diikuti 

oleh reaksi positif dari pasar yakni meningkatnya minat beli para investor. 

Setelah adanya stock split, maka harga saham berubah menjadi @Rp 5.000,00 

pada akhir bulan Agustus 2007. Namun pada akhir tahun 2008 harga saham 

sempat mengalami penurunan menjadi Rp 3.300,00 dan meningkat kembali 

pada akhir tahun 2009 menjadi Rp 7.100,00.  

3. Selain mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan memperhatikan 

perolehan laba bersih, analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan juga 

dapat diukur dengan menggunakan EVA (Economic Value Added). 

Berdasarkan analisis terhadap perolehan nilai EVA PT. Semen Gresik, Tbk 

tahun 2003-2009, hasil yang dapat disimpulkan adalah PT. Semen Gresik, 

pada tahun 2003 memiliki nilai EVA yang negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan berada di bawah 

biaya modal atau kurang dari biaya modal, walaupun saat itu perusahaan tetap 

mampu mencapai laba sebesar Rp 399.007.535.000,00. Keadaan ini 



menandakan bahwa  nilai perusahaan berkurang sebagai akibat tingkat 

pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat pengembalian 

yang dituntut investor. Namun, setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk nilai perolehan EVA 

(Economic Value Added) kembali pada posisi yang positif, yaitu tahun     

2006-2009. Dengan kata lain, setelah Grup Rajawali mengambil alih 

kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk perusahaan milik           

Peter Sondakh tersebut bisa memberikan dampak yang positif, dengan bukti 

bahwa perusahaan semen tersebut mampu menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi biaya modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

perusahaan telah berhasil menciptakan nilai (value creation) bagi pemilik 

modal, konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. 

4. Kesimpulan terakhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah                    

terkait dengan capital gain yang berhasil diperoleh Grup Rajawali selama 

melakukan investasi di PT. Semen Gresik, Tbk tahun 2006-2010. Pada saat 

awal mengambil alih kepemilikan saham Cemex di PT. Semen Gresik, Tbk, 

Grup Rajawali menggambil alih 24,9% saham atau setara dengan 

1.476.948.480 lembar dengan total harga Rp 2,9 triliun. Namun ketika               

Grup Rajawali menjual 23,65% atau setara dengan 5.931.520.000 lembar 

saham, perusahaan ini mampu memperoleh dana sebesar Rp 9,8 triliun  dan 

dengan kata lain capital gain yang diperoleh Grup Rajawali dengan menjual 

23,65% sahamnya di PT. Semen Gresik, Tbk adalah sebesar Rp 6,9 triliun, 



sehingga tiap tahunnya Grup Rajawali memperoleh capital gain sebesar           

Rp 1,7 triliun. Terlebih lagi, jika Grup Rajawali menjual sisa sahamnya di 

perusahaan semen tersebut sebesar 1,25% atau setara dengan 73.847.480 

lembar saham, maka Grup Rajawali akan memperoleh capital gain dari 

penjualan saham tersebut sebesar Rp 516,929 miliar. Dengan kata lain,     

capital gain yang diperoleh akan semakin bertambah, yaitu dari  Rp 6,9 triliun  

menjadi Rp 7,4 triliun. 

 

5.2       Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya melakukan pengukuran 

tunggal terhadap satu perusahaan, yaitu PT. Semen Gresik, Tbk. Hal ini 

menyebabkan penelitian ini tidak mampu membandingkan kinerja perusahaan dengan 

kompetitornya pada industri sejenis. Dengan adanya perbandingan kinerja dengan 

kompetitornya, kinerja suatu perusahaan nantinya akan dapat dianalisis dengan lebih 

tepat, apabila terdapat suatu nilai perbandingan, pengukuran kinerja bisa dilakukan 

dengan lebih obyektif, apakah disebabkan oleh inefisiensi manajemen atau karena 

faktor makroekonomi. 

 

 

 

 

 



5.3       Saran 

 Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, sebaiknya penelitian 

selanjutnya bisa dikembangkan dengan cara melakukan perbandingan kinerja antara 

industri sejenis, yaitu industri semen. Dengan dilakukannya hal tersebut, diharapkan 

pengukuran terjadap kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan lebih obyektif karena 

diukur dengan kinerja kompetitornya pada industri sejenis.  
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Lampiran 1  

Perhitungan Biaya Utang Sebelum Pajak (Kd) PT. Semen Gresik, Tbk 2003-2009: 
 

Kd = (Beban Bunga/Utang Jangka Panjang) x 100% 

 

Biaya Utang Sebelum Pajak PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

  

Tahun  Utang Jangka Panjang Beban Bunga Kd 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003 888.324.067 391.423.357 44,06% 

2004 618.440.442 201.178.060 32,53% 

2005 140.891.664 39.201.893 27,82% 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006 105.171.232 21.735.768 20,67% 

2007 74.897.571 11.198.324 14,95% 

2008 44.594.276 8.911.745 19,98% 

2009 36.073.849 8.980.663 24,90% 

 

Lampiran 2 

Perhitungan Biaya Utang Setelah Pajak (Ki) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009: 

 

Ki = Kd (1-T) 

 

Biaya Utang Setelah Pajak PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali  

Keterangan  2003 2004 2005 

Biaya Utang (Kd) 44,06% 32,53% 27,82% 

Laba Sebelum Pajak 590.195.331 779.425.777 1.477.607.314 

Pajak Atas Badan 181.831.856 248.261.749 444.107.852 

Tingkat Pajak (T) 30,81% 31,85% 30,06% 

Faktor Koreksi (1-T) 69,19% 68,15% 69,94% 

Biaya Utang (Ki) 30,49% 22,17% 19,46% 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

Keterangan  2006 2007 2008 2009 

Biaya Utang (Kd) 20,67% 14,95% 19,98% 24,90% 

Laba Sebelum Pajak 1.857.041.828 2.560.214.299 3.589.528.574 4.655.188.285 

Pajak Atas Badan 546.343.160 766.675.014 1.045.568.598 1.302.433.159 

Tingkat Pajak (T) 29,42% 29,95% 29,13% 27,98% 

Faktor Koreksi (1-T) 70,58% 70,05% 70,87% 72,02% 

Biaya Utang (Ki) 14,59% 10,47% 14,16% 17,93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009: 

 

Rm =  

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003 

 

Bulan IHSG Awal IHSG Akhir Rm 

Januari 409,125 388,443 -0,0506 

Februari 390,215 399,220 0,0231 

Maret 395,367 398,004 0,0067 

April 398,055 450,861 0,1327 

Mei 452,198 494,776 0,0942 

Juni 505,724 505,499 -0,0004 

Juli 505,664 507,985 0,0046 

Agustus 508,703 529,675 0,0412 

September 534,337 603,708 0,1298 

Oktober 606,039 625,546 0,0322 

Nopember 617,261 617,084 -0,0003 

Desember 629,940 691,895 0,0984 

Jumlah   0,0426 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2004 

 

Bulan IHSG Awal IHSG Akhir Rm 

Januari 704,498 752,932 0,0687 

Februari 730,319 761,081 0,0421 

Maret 759,006 735,677 -0,0307 

April 737,653 783,413 0,0620 

Mei 779,604 732,516 -0,0604 

Juni 731,203 732,401 0,0016 

Juli 729,808 756,983 0,0372 

Agustus 749,459 754,704 0,0070 

September 775,096 820,134 0,0581 

Oktober 835,905 860,487 0,0294 

Nopember 863,589 977,767 0,1322 

Desember 986,199 1.000,233 0,0142 

Jumlah   0,0301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2005 

 

Bulan IHSG Awal IHSG Akhir Rm 

Januari 1.000,877 1.045,435 0,0445 

Februari 1.047,532 1.073,828 0,0251 

Maret 1.093,281 1.080,165 -0,0120 

April 1.095,066 1.029,613 -0,0598 

Mei 1.026,522 1.088,169 0,0601 

Juni 1.082,941 1.122,376 0,0364 

Juli 1.138,988 1.182,301 0,0380 

Agustus 1.178,223 1.050,09 -0,1088 

September 1.039,23 1.079,275 0,0385 

Oktober 1.083,414 1.066,224 -0,0159 

Nopember 1.064,953 1.096,641 0,0298 

Desember 1.096,371 1.162,635 0,0604 

Jumlah   0,0114 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik,Tbk Tahun 2006 

 

Bulan IHSG Awal IHSG Akhir Rm 

Januari 1.171,709 1.232,321 0,0517 

Februari 1.240,695 1.230,664 -0,0081 

Maret 1.239,27 1.322,974 0,0675 

April 1.329,313 1.464,406 0,1016 

Mei 1.476,455 1.329,996 -0,0992 

Juni 1.321,56 1.310,263 -0,0085 

Juli 1.327,755 1.351,649 0,0180 

Agustus 1.371,693 1.431,649 0,0437 

September 1.444,49 1.534,615 0,0624 

Oktober 1.528,907 1.582,626 0,0351 

Nopember 1.589,868 1.718,961 0,0812 

Desember 1.734,75 1.805,523 0,0408 

Jumlah   0,0322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2007 

 

Bulan IHSG Awal IHSG Akhir Rm 

Januari 1.836,519 1.757,257 -0,0432 

Februari 1.771,326 1.740,971 -0,0171 

Maret 1.759,49 1.830,923 0,0406 

April 1.849,383 1.999,166 0,0810 

Mei 2.001,178 2.084,324 0,0415 

Juni 2.111,752 2.139,277 0,0130 

Juli 2.167,82 2.348,67 0,0834 

Agustus 2.256,31 2.194,34 -0,0275 

September 2.213,57 2.359,21 0,0658 

Oktober 2.399,46 2.643,49 0,1017 

Nopember 2.704,66 2.688,33 -0,0060 

Desember 2.726,93 2.745,83 0,0069 

Jumlah   0,0284 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2008 

 

Bulan IHSG awal IHSG akhir Rm 

Januari 2.731,51 2.627,25 -0,0382 

Februari 2.646,82 2.721,94 0,0284 

Maret 2.652,31 2.447,3 -0,0773 

April 2.393,25 2.304,52 -0,0371 

Mei 2.342,76 2.444,35 0,0434 

Juni 2.427,77 2.349,1 -0,0324 

Juli 2.378,81 2.304,51 -0,0312 

Agustus 2.248,75 2.165,9429 -0,0368 

September 2.164,620 1.832,507 -0,1534 

Oktober 1.648,739 1.256,7037 -0,2378 

November 1.352,716 1.241,541 -0,0822 

Desember 1.223,125 1.355,408 0,1082 

Jumlah   -0,0455 

 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

PT. Semen Gresik,Tbk Tahun 2009 

 

Bulan IHSG awal IHSG akhir Rm 

Januari 1.437,338 1.332,667 -0,0728 

Februari 1.310,643 1.285,476 -0,0192 

Maret 1.256,109 1.434,074 0,1417 

April 1.461,748 1.722,766 0,1786 

Mei 1.729,582 1.916,831 0,1083 

Juni 1.998,58 2.026,78 0,0141 

Juli 2.059,884 2.323,236 0,1278 

Agustus 2.338,797 2.341,537 0,0012 

September 2.326,914 2.467,591 0,0605 

Oktober 2.477,971 2.367,701 -0,0445 



November 2.371,642 2.415,837 0,0186 

Desember 2.452,501 2.534,356 0,0334 

Jumlah   0,0456 

 

 

Lampiran 4 

Perhitungan Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) periode tahun 2003-2009: 

 

Ri =  

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 7.600 7.400 0 -0,0263 

Februari 7.350 7.300 0 -0,0068 

Maret 7.300 7.450 0 0,0205 

April 7.350 7.700 0 0,0476 

Mei 7.600 7.900 0 0,0395 

Juni 7.900 7.650 115,03 -0,0171 

Juli 7.700 7.000 0 -0,0909 

Agustus 6.900 7.950 0 0,1522 

September 8.100 9.450 0 0,1667 

Oktober 9.250 8.400 0 -0,0919 

November 8.500 8.200 0 -0,353 

Desember 8.200 7.850 0 -0,0427 

Jumlah    0,1155 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2004 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 7.850 9.050 0 0,1529 

Februari 8.600 8.950 0 0,0407 

Maret 8.800 9.800 0 0,1136 

April 9.950 9.850 0 -0,0101 

Mei 9.800 9.200 0 -0,0612 

Juni 9.100 8.000 0 -0,1209 

Juli 8.000 8.200 0 0,0250 

Agustus 8.150 10.000 0 0,2270 

September 10.100 10.000 0 -0,0099 

Oktober 10.150 11.350 0 0,1182 

November 11.300 12.850 0 0,1372 

Desember 12.650 18.500 39,67 0,4656 

Jumlah    1,0781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2005 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 19.400 18.400 0 -0,0515 

Februari 18.400 17.800 0 -0,0326 

Maret 18.850 16.550 0 -0,1220 

April 16.550 15.900 0 -0,0393 

Mei 16.100 16.100 0 0,0000 

Juni 16.100 19.200 0 0,1925 

Juli 19.350 19.900 267,51 0,0422 

Agustus 19.600 15.700 0 -0,1990 

September 15.800 18.200 0 0,1519 

Oktober 18.000 18.700 0 0,0389 

November 18.900 17.900 0 -0,0529 

Desember 17.450 17.800 0 0,0201 

Jumlah    -0,0517 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2006 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 17.900 19.500 0 0,0894 

Februari 19.500 23.250 0 0,1923 

Maret 22.700 25.500 0 0,1233 

April 24.300 27.400 0 0,1276 

Mei 27.500 22.100 0 -0,1964 

Juni 21.500 23.800 443,12 0,1276 

Juli 23.500 25.450 0 0,0830 

Agustus 25.400 25.350 0 -0,0020 

September 25.850 27.100 0 0,0484 

Oktober 27.000 29.100 0 0,0778 

November 29.900 32.000 0 0,0702 

Desember 32.600 36.300 0 0,1135 

Jumlah    0,8547 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2007 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 37.000 38.000 0 0,0270 

Februari 37.500 38.600 0 0,0293 

Maret 39.600 39.800 0 0,0051 

April 39.850 38.400 0 -0,0364 

Mei 38.400 43.250 0 0,1263 

Juni 46.000 51.600 1092,06 0,1455 

Juli 51.450 52.500 0 0,0204 

Agustus 51.500 4.950 0 -0,9039 

September 5.000 5.300 0 0,0600 

Oktober 5.350 6.200 0 0,1589 



November 6.100 5.950 0 -0,0246 

Desember 5.850 5.600 0 -0,0427 

Jumlah    -0,4351 

 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2008 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 5.700 5.550 0 -0,0263 

Februari 5.550 5.300 0 -0,0450 

Maret 5.200 5.000 0 -0,0385 

April 4.850 4.225 0 -0,1289 

Mei 4.325 4.400 149,66 0,0519 

Juni 4.325 4.400 0 0,0173 

Juli 4.000 4.100 0 0,0250 

Agustus 4.100 4.050 0 -0,0122 

September 4.000 3.425 0 -0,1438 

Oktober 2.775 3.000 0 0,0811 

November 3.175 3.250 0 0,0236 

Desember 3.300 4.175 0 0,2652 

Jumlah    0,0695 

 

Tingkat Pengembalian Return Saham (Ri) 

PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2009 

 

Bulan Harga Awal Harga Akhir Dividen Ri 

Januari 4.200 3.475 0 -0,1726 

Februari 3.600 3.500 0 -0,0278 

Maret 3.450 3.725 0 0,0797 

April 3.775 4.100 0 0,0861 

Mei 4.150 4.100 0 -0,0120 

Juni 4.875 4.900 215,19 0,0493 

Juli 5.200 5.950 0 0,1442 

Agustus 6.000 5.950 0 -0,0083 

September 5.900 6.300 0 0,0678 

Oktober 6.350 6.850 0 0,0787 

November 6.850 7.300 0 0,0657 

Desember 7.100 7.550 0 0,0634 

Jumlah    0,4141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-3009: 

 

β =  

Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2003 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari -0,0506 -0,0263 0,0013303 0,0025555 

Februari 0,0231 -0,0068 -0,0001570 0,0005325 

Maret 0,0067 0,0205 0,0001370 0,0000445 

April 0,1327 0,0476 0,0063171 0,0175987 

Mei 0,0942 0,0395 0,0037168 0,0088657 

Juni -0,0004 -0,0171 0,0000141 0,0000002 

Juli 0,0046 -0,0909 -0,0004173 0,0000211 

Agustus 0,0412 0,1522 0,0062736 0,0016996 

September 0,1298 0,1667 0,0216377 0,0168549 

Oktober 0,0322 -0,0919 -0,0029578 0,0010360 

November -0,0003 -0,0353 0,0000101 0,0000001 

Desember 0,0984 -0,0427 -0,0041979 0,0096728 

Jumlah (∑) 0,5115 0,1155 0,0317068 0,0588816 

 

β tahun 2003  =  

 

                        =  

                        =  

                        = 0,7236 

Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2004 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari 0,0687 0,1529 0,0105095 0,0047265 

Februari 0,0421 0,0407 0,0017142 0,0017742 

Maret -0,0307 0,1136 -0,0034928 0,0009447 

April 0,0620 -0,0101 -0,0006235 0,0038483 

Mei -0,0604 -0,0612 0,0036980 0,0036481 

Juni 0,0016 -0,1209 -0,0001980 0,0000027 

Juli 0,0372 0,0250 0,0009309 0,0013865 

Agustus 0,0070 0,2270 0,0015886 0,0000490 

September 0,0581 -0,0099 -0,0005753 0,0033763 

Oktober 0,0294 0,1182 0,0034768 0,0008648 

November 0,1322 0,1372 0,0181355 0,0174804 

Desember 0,0142 0,4656 0,0065809 0,0002025 

Jumlah (∑) 0,3616 1,0781 0,0417447 0,0383041 

 

β tahun 2004  =  



 

         =  

 

                        =  = 0,3363 

Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 
Tahun 2005 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari 0,0445 -0,0515 -0,0022948 0,0019819 

Februari 0,0251 -0,0326 -0,0008186 0,0006302 

Maret -0,0120 -0,1220 0,0014638 0,0001439 

April -0,0598 -0,0393 0,0023475 0,0035726 

Mei 0,0601 0,0000 0,0000000 0,0036065 

Juni 0,0364 0,1925 0,0070115 0,0013260 

Juli 0,0380 0,0422 0,0010809 0,0014461 

Agustus -0,1088 -0,1990 0,0216392 0,0118268 

September 0,0385 0,1519 0,0058532 0,0014848 

Oktober -0,0159 0,0389 -0,0006170 0,0002517 

November 0,0298 -0,0529 -0,0015744 0,0008854 

Desember 0,0604 0,0201 0,0012123 0,0036529 

Jumlah (∑) 0,1365 -0,0517 0,0353036 0,0308089 

 

β tahun 2005  =  

 

         =  

 

                        =  

 

                        = 1,2267 
Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2006 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari 0,05173 0,0894 0,0046239 0,0026759 

Februari -0,00808 0,1923 -0,0015548 0,0000654 

Maret 0,06754 0,1233 0,0083313 0,0045621 

April 0,10163 0,1276 0,0129647 0,0103279 

Mei -0,09920 -0,1964 0,0194786 0,0098399 

Juni -0,00855 0,1276 -0,0009145 0,0000731 

Juli 0,01800 0,0830 0,0014933 0,0003238 

Agustus 0,04371 -0,0020 -0,0000860 0,0019105 

September 0,06239 0,0484 0,0030170 0,0038928 

Oktober 0,03514 0,0778 0,0027328 0,0012345 

November 0,08120 0,0702 0,0057028 0,0065930 

Desember 0,04080 0,1135 0,0046304 0,0016644 

Jumlah (∑) 0,3863 0,8547 0,0604193 0,0431633 

 

β tahun 2006  =  

 

         =  



 

                        =  

 

                        = 1,0725 
Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2007 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari -0,0432 0,0270 -0,0011665 0,0018627 

Februari -0,0171 0,0293 -0,0005027 0,0002937 

Maret 0,0406 0,0051 0,0002050 0,0016483 

April 0,0810 -0,0364 -0,0029470 0,0065595 

Mei 0,0415 0,1263 0,0052477 0,0017263 

Juni 0,0130 0,1455 0,0015868 0,0001699 

Juli 0,0834 0,0204 0,0017025 0,0069597 

Agustus -0,0275 -0,9039 0,0248253 0,0007543 

September 0,0658 0,0600 0,0039477 0,0043289 

Oktober 0,1017 0,1589 0,0161583 0,0103433 

November -0,0060 -0,0246 0,0001485 0,0000365 

Desember 0,0069 -0,0427 -0,0002962 0,0000480 

Jumlah (∑) 0,3402 -0,4351 0,0489095 0,0347310 

 

β tahun 2007  =  

 

         =  

 

                        =  

 

                        = 2,4436 
Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2008 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari -0,0382 -0,0263 0,0010045 0,0014569 

Februari 0,0284 -0,0450 -0,0012784 0,0008055 

Maret -0,0773 -0,0385 0,0029729 0,0059745 

April -0,0371 -0,1289 0,0047777 0,0013746 

Mei 0,0434 0,0519 0,0007520 0,0018804 

Juni -0,0312 0,0173 -0,0005416 0,0009756 

Juli -0,0312 0,0250 -0,0007809 0,0009756 

Agustus -0,0368 -0,0122 0,0004491 0,0013560 

September -0,1534 -0,1438 0,0220553 0,0235401 

Oktober -0,2378 0,0811 -0,0192794 0,0565387 

November -0,0822 0,0236 -0,0019414 0,0067546 

Desember 0,1082 0,2652 0,0286766 0,0116968 

Jumlah (∑) -0,5453 0,0695 0,0368662 0,1133293 

 

β tahun 2008  =  

 

 =  



  

                                =  

 

                                = 0,4513 

Perhitungan Beta (β) PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2009 

 

Bulan X (Rm) Y (Ri) XY 
 

Januari -0,0728 -0,1726 0,0125706 0,0053032 

Februari -0,0192 -0,0278 0,0005334 0,0003687 

Maret 0,1417 0,0797 0,0112933 0,0200731 

April 0,1786 0,0861 0,0153732 0,0318857 

Mei 0,1083 -0,0120 -0,0013044 0,0117208 

Juni 0,0141 0,0493 0,0000724 0,0001991 

Juli 0,1278 0,1442 0,0184396 0,0163451 

Agustus 0,0012 -0,0083 -0,0000098 0,0000014 

September 0,0605 0,0678 0,0040987 0,0036550 

Oktober -0,0445 0,0787 -0,0035039 0,0019803 

November 0,0186 0,0657 0,0012242 0,0003473 

Desember 0,0334 0,0634 0,0021154 0,0011140 

Jumlah (∑) 0,5476 0,4141 0,0609027 0,0929935 

 

β tahun 2009 =  

 

 =  

  

 =  = 0,6186 

 

Lampiran 6 

Tingkat SBI, IHSG, dan Harga Penutupan Saham PT. Semen Gresik, Tbk. 

 

Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Tahun 2003-2009 

  

Bulan Sebelum  Diambil Alih Oleh Grup 

Rajawali 

Setelah Diambil Alih Oleh  

Grup Rajawali 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 12,93% 8,15% 7,30% 12,75% 9,5% 8,00% 8,75% 

Februari 12,68% 7,70% 7,27% 12,75% 9,25% 8,00% 8,25% 

Maret 11,96% 7,32% 7,31% 12,75% 9,00% 8,00% 7,75% 

April 11,29% 7,25% 7,51% 12,75% 9,00% 8,00% 7,50% 

Mei 10,88% 7,24% 7,81% 12,50% 8,75% 8,25% 7,25% 

Juni 10,18% 7,25% 8,05% 12,50% 8,50% 8,50% 7,00% 

Juli 9,17% 7,29% 8,45% 12,25% 8,25% 8,75% 6,75% 

Agustus 9,06% 7,32% 8,54% 11,75% 8,25% 9,00% 6.50% 

September 8,74% 7,31% 9,25% 11,25% 8,25% 9,25% 6,50% 

Oktober 8,43% 7,30% 12,09% 10,75% 8,25% 9,50% 6,50% 

November 8,38% 7,30% 12,69% 10,25% 8,25% 9,50% 6,50% 

Desember 8,34% 7,29% 12,83% 9,75% 8,00% 9,25% 6,50% 

Rata-rata 10,17% 7,39% 9,09% 11,83% 8,60% 8,67% 6,60% 

  

 



 

 

 

 

 

Daftar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Tahun 2003-2009 

 

Bulan  Sebelum Diambil Alih Oleh Grup 

Rajawali  

Setelah Diambil Alih Oleh 

 Grup Rajawali 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 409,125 704,498 1.000,877 1.171,709 1.836,519 2.731,51 1.437,338 

Februari 390,215 730,319 1.047,532 1.240,695 1.771,326 2.646,82 1.310,643 

Maret 395,367 759,006 1.093,281 1.239,27 1.759,49 2.652,31 1.256,109 

April 398,055 737,653 1.095,066 1.329,313 1.849,383 2.393,25 1.461,748 

Mei 452,198 779,604 1.026,522 1.476,455 2.001,178 2.342,76 1.729,582 

Juni 505,724 731,203 1.082,941 1.321,56 2.111,752 2.427,77 1.998,58 

Juli 505,664 729,808 1.138,988 1.327,755 2.167,82 2.378,81 2.059,884 

Agustus 508,703 749,459 1.178,223 1.371,693 2.256,31 2.248,75 2.338,797 

September 534,337 775,096 1.039,23 1.444,49 2.213,57 2.164,620 2.326,914 

Oktober 606,039 835,905 1.083,414 1.528,907 2.399,46 1.648,739 2.477,971 

November 617,261 863,589 1.064,953 1.589,868 2.704,66 1.352,716 2.371,642 

Desember 629,94 986,199 1.096,371 1.734,75 2.726,93 1.223,125 2.452,501 

Rata-rata 496,052 781,862 1.078,950 1.398,039 2.149,867 2.184,265 1.935,142 

 

Daftar Pergerakan Harga Penutupan Saham Bulanan PT. Semen Gresik, Tbk. 

Tahun 2003-2009 

 

Bulan Sebelum Diambil Alih Oleh 

 Grup Rajawali  

Setelah Diambil Alih Oleh  

Grup Rajawali 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 7.600 7.850 19.400 17.900 37.000 5.700 4.200 

Februari 7.350 8.600 18.400 19.500 37.500 5.550 3.600 

Maret 7.300 8.800 18.850 22.700 39.600 5.200 3.450 

April 7.350 9.950 16.550 24.300 39.850 4.850 3.775 

Mei 7.600 9.800 16.100 27.500 38.400 4.325 4.150 

Juni 7.900 9.100 16.100 21.500 46.000 4.325 4.875 

Juli 7.700 8.000 19.350 23.500 51.450 4.000 5.200 

Agustus 6.900 8.150 19.600 25.400 51.500 4.100 6.000 

September 8.100 10100 15.800 25.850 5.000 4.000 5.900 

Oktober 9.250 10.150 18.000 27.000 5.350 2.775 6.350 

November 8.500 11.300 18.900 29.900 6.100 3.175 6.850 

Desember 8.200 12.650 17.450 32.600 5.850 3.300 7.100 

Lampiran 7 

Perhitungan Biaya Ekuitas (Ke) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009: 

 

Ke = Rf + (Rm-Rf) x β 

 

Biaya Ekuitas PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Tahun Rf Rm β Ke 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003 10,17% 4,26% 0,7236 5,9% 

2004 7,39% 3,01% 0,3363 5,92% 

2005 9,09% 1,14% 1,2267 -0,66% 



Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006 2,6% 3,22% 1,0725 2,6% 

2007 8,6% 2,84% 2,4436 -5,47% 

2008 8,67% -4,55% 0,4513 2,71% 

2009 6,6% 4,56% 0,6168 5,12% 

Lampiran 8 

Perhitungan WACC/Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang  PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009: 

 

WACC = Ki . Wi + Ke . We 

 

Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang/WACC PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Tahun  Ki Wi Ke We WACC 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003 30,49% 20,18% 5,9% 79,82% 10,86% 

2004 22,17% 14,45% 5,92% 85,55% 8,27% 

2005 19,46% 3,04% -0,66% 96,96% -0,55% 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006 14,59% 1,88% 2,6% 98,12% 2,82% 

2007 10,47% 1,12% -5,7% 98,88% -5,29% 

2008 14,16% 0,55% 2,71% 99,45% 2,77% 

2009 17,93% 0,35% 5,12% 99,65% 5,17% 

 
Lampiran 9  

Perhitungan Total Biaya Modal (CoC) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009: 

 

CoC = WACC x Jumlah Utang dan Ekuitas 

 

Total Biaya Modal (CoC) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Tahun WACC Jumlah Utang dan Ekuitas CoC 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003 10,86% 4.401.501.920 478.108.172 

2004 8,27% 4.278.796.396 353.792.141,9 

2005 -0,55% 4.628.070.074 -2.195.957,6 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006 2,82% 5.604.785.683 158.331.064 

2007 -5,29% 6.702.160.136 -354.666.359 

2008 2,77% 8.114.180.149 225.001.682 

2009 5,17% 10.233.752.877 528.589.210,5 

 

Lampiran 10 

Perhitungan EVA (Economic Value Added) 

 

EVA = NOPAT – CoC 

 

EVA (Economic Value Added) PT. Semen Gresik, Tbk Tahun 2003-2009 

 

Tahun  NOPAT CoC EVA 

Sebelum Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2003 399.007.535 478.108.172 -79.100.637 

2004 520.589.860 353.792.141,9 166.797.718,1 

2005 1.022.568.492 -2.195.957,6 1.024.764.450 

Setelah Diambil Alih Oleh Grup Rajawali 

2006 1.295.520.421 158.331.064 1.137.189.357 



2007 1.775.408.324 -354.666.359 2.130.074.683 

2008 2.523.544.472 225.001.682 2.298.542.790 

2009 3.326.487.957 528.589.210,5 2.797.898.746 

 
 

 

 

 


