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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

  PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri semen. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh 

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

Pada tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa 

Efek Surabaya serta merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 

40 juta lembar saham kepada masyarakat. Sampai dengan tanggal 30 September 

1999 komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Pemerintah RI 15,01%, 

Masyarakat 23,46% dan Cemex 25,53%.Pada Tanggal 27 Juli Juli 2006 terjadi 

transaksi penjualan saham CEMEX S.S de. C.V pada Blue valley Holdings PTE 

Ltd. Sehingga komposisi kepemilikan saham sampai saat ini berubah menjadi 

Pemerintah RI 51,01%, Blue Valley Holdings PTE Ltd 24,90%, dan masyarakat 

24,09%.Saat ini kapasitas terpasang Semen Gresik Group (SGG) sebesar 16,92 

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

domestik. 

b. Lokasi Pabrik  

Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa dan Sulawesi menjadikan 

Semen Gresik Group (SGG) mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah 

air yang didukung ribuan distributor, sub distributor dan toko-toko. Selain 
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penjualan di dalam negeri, SGG juga mengekspor ke beberapa negara antara lain: 

Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Kamboja, Bangladesh, 

Yaman, Norfolk USA, Australia, Canary Island, Mauritius, Nigeria, Mozambik, 

Gambia, Benin dan Madagaskar. 

4.1.2. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  

Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Indocement" atau "Perseroan") 

didirikan pada tahun 1985 dan saat ini merupakan salah satu produsen semen 

terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis semen berkualitas, 

termasuk produk semen khusus. Perseroan mengoperasikan 12 pabrik secara 

terpadu dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 17,1 juta ton semen per 

tahun, sembilan di antaranya berlokasi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat; dua di 

Palimanan, Cirebon, Jawa Barat; dan satu di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan 

Selatan. 

Pada tahun 2005, Perseroan melakukan diversifikasi produk dengan 

meluncurkan Semen Komposit Portland (Portland Composite Cement/PCC). 

Perseroan juga memproduksi berbagai jenis semen lainnya, yaitu Semen Ordinary 

Portland Tipe I, Tipe II dan Tipe V, serta Semen Sumur Minyak (Oil Well 

Cement), Semen Putih (White Cement) dan White Mortar TR30. PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk merupakan satu-satunya produsen Semen Putih di 

Indonesia. Sejak tahun 2007, Perseroan juga menjadi salah satu pemasok utama 

beton siap-pakai. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk memiliki dua perusahaan 

agregat di lokasi strategis dengan total kapasitas 2 juta ton per tahun dan perkiraan 



53 
 

cadangan 115 juta ton. Produk-produk Perseroan dipasarkan dengan merek 

dagang "Tiga Roda". 

Pada tahun 2001, HeidelbergCement Group yang berbasis di Jerman 

menjadi pemegang saham mayoritas PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Sejak 

itu, Perseroan bertekad memulihkan kondisi keuangan yang sehat. Pada triwulan 

kesatu 2009, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk berhasil mencapai posisi kas 

positif. Di awal 2010, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk diharapkan dapat 

menyelesaikan pembangunan fasilitas penggilingan semen baru di Pabrik 

Palimanan, yang memberikan tambahan kapasitas produksi tahunan Perseroan 

sebesar 1,5 juta ton semen sehingga keseluruhan menjadi 18,6 juta ton semen per 

tahun. 

Pada 15 Oktober 2009, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk menerima 

Peringkat Emas untuk Pabrik Citeureup dalam Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode 

2008-2009. Selain itu, Pabrik Palimanan memperoleh PROPER Peringkat Hijau. 

PROPER merupakan prakarsa Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia untuk mendorong kinerja manajemen lingkungan di kalangan 

perusahaan. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk merupakan salah satu dari dua 

perusahaan yang berhasil menerima Peringkat Emas sejak dimulainya PROPER 

tahun 2002. Saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp50.433 miliar di akhir tahun 

2009. Per 31 Desember 2009, jumlah karyawan Perseroan adalah 5.858 orang. 
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4.1.3. PT. Holcim Indonesia Tbk 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Holcim Indonesia Tbk merupakan pelopor dan perusahaan yang 

inovatif di industri semen yang berkembang di Indonesia, baik pasar perumahan, 

bangunan komersial dan proyek infrastruktur yang luas. PT. Holcim Indonesia 

Tbk merupakan satu satunya penyedia layanan yang terintegrasi meliputi 9 tipe 

semen, beton jadi dan agregate. PT. Holcim Indonesia Tbk juga membangun 

usaha waralaba unik yang lengkap, solusi perumahan yang terjangkau dengan 

konsep rumah tumbuh, mengembangkan kemampuan lebih dari 3000 tukang 

bangunan, memiliki lebih dari 43 waralaba dan sekitar 9000 toko bangunan yang 

tersebar di seluruh pulau Jawa. PT. Holcim Indonesia Tbk merupakan yang 

pertama di pasar untuk produk minimix yang dapat dijangkau oleh pemilik rumah 

melalui telepon, dengan pelayanan beton jadi pada hari yang sama dan merupakan 

yang pertama untuk batching plant beton yang bergerak. Semintar tentang praktek 

terbaik di industri konstruksi dalam pengecoran berskala besar untuk fondasi 

bangunan tingkat bertingkat telah dilaksanakan dengan baik. PT. Holcim 

Indonesia Tbk merupakan pelopor dalam menciptakan pusat pendidikan 

profesional baik kejuruan maupun keahlian manajerial melalui Akademi Holcim 

sehingga menjadi ajuan bagi siswa-siswa di Asia Tenggara. 

Pangsa pasar PT. Holcim Indonesia Tbk adalah di Pulau Jawa dimana PT. 

Holcim Indonesia Tbk mengoperasikan 2 pabrik dan satu tempat penggilingan 

dengan total kapasitas terpasang 8,5 juta ton. PT. Holcim Indonesia Tbk juga 

mengoperasikan banyak tempat pengolahan beton dan tambang batu di Jawa 

disamping jaringan logistik dan gudang penyimpangan. 
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Geocycle merupakan operasional berbeda yang memberikan jasa pagi 

penghasil limbah di industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. PT. 

Holcim Indonesia Tbk merupakan pelopor penghancuran gas CFC ozon yang 

aman dan satu-satunya fasilitas yang ada di Asia Tenggara.PT. Holcim Indonesia 

Tbk mendapatkan karbon kredit dalam UNFCCCC melalui Mekanisme Produksi 

Bersih untuk proses co-processing biomasa dan memusnahkan emisi CO 2 dari 

pembusukan limbah pertanian yang tidak terpakai. 

Pada tahun 2008 merek Holcim memperoleh penghargaan Superbrand 

yang pertama kali untuk industri semen dan juga memperoleh penghargaan 

pertama untuk kategori lingkungan dalam Sustainable Development Reporting 

Awards. Pada tahun yang sama PT. Holcim Indonesia Tbk juga memperoleh 

penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk keselamatan kerja, pada 

tahun 2006 meraih penghargaan dari Dupont/Warta Ekonomi sebagai "Most 

caring company for safety" serta mendapatkan medali emas dari Kepolisian 

Republik Indonesia untuk manajemen keamanan. 

b. Investor relations 

PT. Holcim Indonesia Tbk  tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

kode SMCB. Perusahaan merupakan yang pertama tercatat di Bursa Efek Jakarta 

pada tahun 1977 dan tercatat aktif diperdagangkan di bursa.  

Memiliki total 7.662.900.000 lembar saham yang saat ini tercatat di bursa per 31 

Desember 2008 dimana sebanyak 939.033.401 lembar saham atau setara dengan 

12,25% dimiliki oleh publik. Holcim Group, melalui anak perusahaannya 

memegang mayoritas saham sebesar 77,33% atau sebanyak 5.925.912.820 lembar 
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saham. Sisanya sebesar 10,41%, setara dengan 797.953.779 lembar saham 

dimiliki oleh investor asing.  

4.1.4. Data Keuangan Perusahaan 

 Untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan, laporan keuangan dalam 

kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2007 sampai dengan 2009 yang berupa neraca 

dan laporan Rugi Laba PT Semen Gresik (Persero) Tbk dapat dilihat pada 

lampiran 1 dan 2, PT Indocement Tunggal Prakarsa pada lampiran 3 dan 4 serta 

PT Holcim Indonesia Tbk pada lampiran 5 dan 6. 

4.2.Analisis dan Interpretasi Data 

4.2.1.  Menghitung Rasio Keuangan Perusahaan 

 Data yang digunakan dalam menghitung rasio perusahaan yaitu berupa 

neraca dan laporan rugi laba PT Semen Gresik (Persero) Tbk selama tiga periode, 

yaitu tahu 2007, 2008, dan 2009. Dengan kedua laporan keuangan tersebut akan 

dapat diketahui sejumlah rasio dan selanjutnya dari hasil rasio-rasio tersebut dapat 

digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan. 

Penghitungan rasio keuangan dapat dilihat pada lampiran 7. 

Tabel 4.1 
PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

Perkembangan Rasio Keuangan Tahun 2007-2009 
 

Rasio Keuangan 2007 2008 2009 
Rasio Likuiditas:  
# Current Ratio 364,34% 338,82% 357,63% 

Naik/Turun -25,52% 18,81% 
# Quick Ratio 291,87% 260,43% 296,29% 

Naik/Turun -31,44% 35,86% 
Rasio Leverage:  
# Debt Ratio 21,09% 22,91% 20,33% 

Naik/Turun 1,82% -2,58% 
# Time Interest Earned Ratio 220,23 kali 137,04 kali 228,66 kali 
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Naik/Turun -83,19 kali 91,62 kali 
Rasio Aktivitas:  
# Inventory Turn  Over 9,16 kali 7,45 kali 10,22 kali 

Naik/Turun -1,71 kali 2,77 kali 
# Total Assets Turn Over 1,13 kali 1,15 kali 1,28 kali 

Naik/Turun 0,02 kali 0,13 kali 
Rasio Profitabilitas:  
# Operating Profit Margin 24,97% 27,74% 30,18% 

Naik/Turun 2,77% 2,44% 
# Net Profit Margin 18,68% 20,84% 23,30% 

Naik/Turun 2,16% 2,46% 
# Return On Investments 21,06% 23,99% 25,89% 

Naik/Turun 2,93% 1,9% 
# Return On Equity 27,06% 31,53% 32,88% 

Naik/Turun 4,47% 1,35% 
Sumber:Data Diolah 

Tabel 4.2 
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Perkembangan Rasio Keuangan Tahun 2007-2009 
 

Rasio Keuangan 2007 2008 2009 
Rasio Likuiditas: 
#  Current Ratio 296,02% 178,57% 300,55% 

 Naik/Turun -117,45% 121,98% 
#  Quick Ratio 164,87% 100,62% 228,88% 
    Naik/Turun -64,25 128,26% 
Rasio Leverage: 
#  Debt Ratio 30,64% 24,50% 19,37% 
    Naik/Turun -6,14% -5,13% 
#  Time Interest Earned Ratio 7,25kali 18,87 kali 95,42 kali 
    Naik/Turun 11,62kali 76,55kali 
Rasio Aktivitas: 
#  Inventory Turn  Over 7,35 kali 6,45 kali 8,33 kali 
   Naik/Turun -0,9kali 1,88kali 
#  Total Assets Turn Over 0,73 kali 0,86 kali 0,79 kali 
Naik/Turun 0,13 kali -0,07 kali 
Rasio Profitabilitas: 
#  Operating Profit Margin 21,64 % 25,15 % 34,92 % 
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    Naik/Turun 3,51 % 9,77% 
#  Net Profit Margin 13,41 % 17,85% 25,99% 
    Naik/Turun 4,44% 8,14% 
#  Return On Investments 8,70% 15,47% 20,70% 
    Naik/Turun 6,77% 5,23% 
#  Return On Equity 14,18% 20,53% 25,73% 
    Naik/Turun 6,35% 5,20% 

Sumber:Data Diolah 
Tabel 4.3  

PT Holcim Indonesia Tbk 
Perkembangan Rasio Keuangan Tahun 2007-2009 

Rasio Keuangan 2007 2008 2009 
Rasio Likuiditas: 
#  Current Ratio 133,01% 168,33% 126,99% 
   Naik/Turun 35,32% -41,34% 
#  Quick Ratio 109,04% 134,52% 94,12% 
    Naik/Turun 25,48% -40,40 
Rasio Leverage: 
#  Debt Ratio 68,68% 66,93% 54,36% 
    Naik/Turun -1,75% -12,57% 
#  Time Interest Earned Ratio 1,58 kali 1,47 kali 2,9 kali 
    Naik/Turun -0,11 kali 1,43 kali 
Rasio Aktivitas: 
#  Inventory Turn  Over 14,26 kali 12,42 kali 15,55 kali 
    Naik/Turun -1,84 kali -3,13 kali 
#  Total Assets Turn Over 0,52 kali 0,63 kali 0,82 kali 
    Naik/Turun 0,11 kali 0,19 kali 
Rasio Profitabilitas: 
#  Operating Profit Margin 13,86% 20,53% 23,52% 
    Naik/Turun 6,67% 2,99% 
#  Net Profit Margin 4,51% 5,87% 15,35% 
    Naik/Turun 1,36% 9,48% 
#  Return On Investments 2,35% 3,68% 12,56% 
    Naik/Turun 1,33% 8,88% 
#  Return On Equity 7,50% 11,12% 27,52% 
    Naik/Turun 3,62% 16,40% 

Sumber:Data Diolah 
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4.2.2. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai hasil perhitungan dari Economic 

Value Added (EVA). Selain neraca dan laporan rugi laba ketiga perusahaan semen 

yang listing pada Bursa Efek Indonesia selama tiga periode yaitu tahun 2007-

2009, data lain yang diperlukan antara lain tingkat suku bunga BI (BI rate), rata-

rata indeks harga saham gabungan (IHSG), dan data bulanan harga penutupan 

saham ketiga perusahaan semen yang listing pada Bursa Efek Indonesia (PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT 

holcim Indonesia Tbk). Adapun langkah-langkah menghitung EVA melalui 

beberapa tahapan yaitu menghitung biaya modal hutang, biaya modal saham biasa 

dan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC), dan melakukan penghitungan nilai 

EVA (Economic Value Added) . penghitungan EVA dapat dilihat pada lampiran 8. 

Economic Value Added (EVA) diartikan sebagai suatu konsep yang 

dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pengukuran laba operasi perusahaan harus 

dengan adil memperhatikan harapan-harapan setiap penyedia dana (kreditur dan 

pemegang saham).Setelah seluruh komponen dalam EVA diketahui. maka dapat 

dilakukan perhitungan EVA. Economic Value Added (EVA) dapat dihitung 

dengan cara mengurangi biaya modal rata-rata tertimbang. 

Rumus: 

  EVA = NOPAT – (WACC x Capital) 
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Tabel 4.4 
PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

Perhitungan EVA  
Periode 2007-2009 

Keterangan 2007 2008 2009 
EBIT 2.560.214.299 3.589.528.574 4.655.188.285 
Pajak 766.675.014 1.045.568.598 1.302.433.159 
NOPAT 1.793.539.285 2.543.959.976 3.352.755.126 
WACC x Total modal 130.447.688 548.049.614 695.271.244 
EVA 1.663.091.597 1.995.910.362 2.657.483.882 
Sumber: Data Diolah 
 

Tabel 4.5 
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

Perhitungan EVA  
Periode 2007-2009 

Keterangan 2007 2008 2009 
EBIT 1.417.691.710.317 2.332.786.918.887 3.796.326.872.422 
Pajak 435.388.328.906 587.204.749.158 1.047.740.954.784 
NOPAT 982.303.381.411 1.745.582.169.729 2.748.585.917.638 
WACC x Total modal 168.247.089.140 115.784.571.952 636.710.525.418 
EVA 814.056.292.271 1.637.017.431.780 2.111.875.392.219 
Sumber: Data Diolah 

 
Tabel 4.6 

PT Holcim Indonesia Tbk 
Perhitungan EVA 
Periode 2007-2009 

Keterangan 2.007 2.008 2.009 
EBIT 186.502.000.000 303.468.000.000 1.296.978.000.000
Pajak 17.092.000.000 21.248.000.000 348.673.000.000 
NOPAT 16.941.000.000 282.220.000.000 912.305.000.000 
WACC x Total modal 256.370.276.699 226.996.390.026 446.619.388.205
EVA -239.429.276.699 55.223.609.974 465.685.611.795
Sumber: Data Diolah 
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Tabel 4.7 
Kondisi Kinerja Berdasarkan Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

Tahun 2007-2009 
 

Perusahaan Tahun EVA Keterangan 

PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk 

2007 

 

1.663.091.597 EVA>0. berarti kinerja 

keuangan yang dicapai PT 

Semen Gresik (Persero) 

Tbk dapat meningkatkan  

kesejahteraan para 

pemegang saham. 

2008 

 

1.995.910.362 

2009 2.657.483.882 

PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk 

2007 

 

814,056,292,271 EVA>0. berarti kinerja 

keuangan yang dicapai PT 

Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk dapat 

meningkatkan  

kesejahteraan para 

pemegang saham. 

2008 

 

1.637.017.431.780 

2009 2,111,875,392,219 

PT Holcim Indonesia 

Tbk 

2007 -239.429.276.699 EVA<0. berarti kinerja 

keuangan yang dicapai PT 

Holcim Indonesia Tbk 

tidak dapat meningkatkan  

kesejahteraan para 

pemegang saham. 

2008 

 

 

55.223.609.974 EVA>0. berarti kinerja 

keuangan yang dicapai PT 

Holcim Indonesia Tbk 

dapat meningkatkan  

kesejahteraan para 

pemegang saham. 

2009 465.685.611.795 
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4.3.Pembahasan 

4.3.1. Analisis Rasio Keuangan 

Dalam hal ini analisis rasio dilakukan dengan cara membandingkan kondisi 

keuangan perusahaan dari satu periode ke periode yang lainnya, yang biasa 

disebut dengan time series analysis. Perbandingan antara rasio yang dicapai saat 

ini dengan rasio-rasio pada tahun lalu akan menunjukkan kemampuan atau 

kemunduran yang dialami oleh perusahaan. Sehingga dengan melihat 

perkembangan ini perusahaan dapat membuat rencana-rencana untuk masa depan 

perusahaannya. Pada penelitian ini, rasio keuangan pada tahun 2007 dijadikan 

sebagai acuan atau base rate untuk perbandingan pada tahun-tahun berikutnya 

yaitu tahun 2008 dan 2009. 

a. Analisis Rasio Likuiditas 

1) Current Ratio 

 Current Ratio (CR) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi 

kewajiban lancar dengan aktiva lancar perusahaan. Tingkat current ratio PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk mengalami fluktusasi pada tiap tahunnya. Pada tahun 

2007 tingkat current ratio perusahaan sebesar 364,34%, lalu mengalami 

penurunan pada tahun 2008 dan 2009 apabila dibandingkan dengan base rate-nya 

yaitu menjadi sebesar 338,82% dan 357,63% yang menunjukkan bahwa semakin 

menurunnya kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihannya.  

 Pada tahun 2007 Current Ratio (CR) PT Indocement Tunggal Prakarsa 

Tbk sebesar 296,02% yang berarti telah dianggap baik. Namun pada tahun 2008 

tingkat CR mengalami penurunan dari base rate-nya yaitu sebesar 117,45% 

karena meningkatnya hutang jangka pendek, hutang usaha, hutang pajak dan 
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hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Dan hal itu juga berarti 

bahwa semakin menurunnya kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-

tagihannya. Namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan base rate-nya menjadi sebesar 300,55% karena meningkatnya kas 

dan piutang perusahaan yang berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk 

membayar tagihan-tagihannya semakin membaik.  

Tingkat current ratio PT Holcim Indonesia pada tahun 2007 sebesar 

133,01%, lalu pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi sebesar 168,33% 

yang berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihannya 

semakin membaik. Namun pada tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan 

base rate-nya yaitu menjadi sebesar 126,99% yang menunjukkan bahwa semakin 

menurunnya kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan-tagihannya. 

2) Quick Ratio 

Quick Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancar dengan aktiva perusahaan yang paling likuid. Quick ratio 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena menganggap 

persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang 

kas. Apabila dilihat dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa quick ratio PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan sebesar 

31,44% dan hal ini menunjukkan bahwa maka semakin turunnya tingkat quick 

ratio  maka likuiditas perusahaan akan semakin menurun pula. Namun pada tahun 

2009 quick ratio mengalami peningkatan dibandingkan base rate-nya menjadi 
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sebesar 296,29%  yang menunjukkan bahwa  kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang lebih likuid. 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk mempunyai tingkat quick ratio pada 

tahun 2007-2008 mengalami penurunan sebesar 64,25% dan hal ini menunjukkan 

bahwa maka semakin turunnya tingkat quick ratio  maka likuiditas perusahaan 

akan semakin menurun pula. Namun pada tahun 2009 quick ratio mengalami 

peningkatan dibandingkan base rate-nya menjadi sebesar 228,88% yang 

menunjukkan  menunjukkan bahwa  kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang lancar dengan aktiva lancar yang lebih likuid. 

Tingkat quick ratio PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2007 dan 2008 

masing-masing sebesar 109,04% dan 134,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

quick ratio menurun dibandingkan base rate-nya. Demikian pula pada tahun 2009 

Quick ratio pada tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 94,12% dan hal ini 

menunjukkan bahwa maka semakin turunnya tingkat quick ratio maka likuiditas 

perusahaan akan semakin menurun pula dan tidak dapat dianggap baik karena 

masih dibawah 100%. 

b. Rasio Leverage 

1) Debt Ratio 

Debt Ratio yaitu pengukuran jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang atau modal yang berasal dari kreditur. Berdasarkan analisis diatas dapat 

diketahui bahwa debt ratio PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada tahun 2007 

sebesar 21,09%, pada tahun 2008 naik menjadi 22,91% yang berarti jumlah aktiva 

perusahaan yang dibiayai oleh hutang semakin naik sedangkan dan  pada tahun 

2009 debt ratio mengalami penurunan dibandingkan base rate-nya menjadi 
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sebesar 20,33% yang menunjukkan bahwa semakin turunnya jumlah modal 

pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat Debt 

Ratio PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk measih berada dibawah base rate-nya 

yaitu pada tahun 2007 sebesar 30,64%; tahun 2008 sebesar 24,50% dan tahun 

2009 sebesar 19,37%. Begitu pula yang terjadi pada PT Holcim Indonesia Tbk 

pada tahun 2007 sebesar 68,68%; lalu tahun 2008 menurun dibandingkan base 

rate-nya menjadi 66,93% dan menurun kembali pada tahun 2009 menjadi 

54,36%. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin turunnya jumlah modal 

pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

2) Time Interest Earned Ratio 

Time Interest Earned Ratio juga dapat digunakan dalam menganalisis rasio 

leverage. Time Interest Earned Ratio menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya yang berupa bunga. Dari hasil perhitungan yang 

telah dilakukan pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT Holcim Indonesia 

Tbk menunjukkan bahwa tingkat Time Interest Earned Ratio pada tahun 2008 

mengalami penurunan dibandingkan base rate-nya yaitu pada tahun 2007. Pada 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk masing-masing sebesar 220,23 kali dan 137,04 

kali sedangkan pada PT Holcim Indonesia Tbk masing-masing sebesar 1,58 kali 

dan 1,47 kali. Namun, pada tahun 2009 tingkat Time Interest Earned Ratio untuk 

PT Semen Gresik (Persero) Tbk meningkat dibandingkan base rate-nya menjadi 

sebesar 228,66 kali dan  PT Holcim Indonesia Tbk menjadi sebesar 2,9  kali. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu membayar bunga atas 

segala hutang-hutang perusahaan. 
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Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tingkat Time Interest Earned 

Ratio mengalami peningkatan pada tahun 2008-2009 dibandingkan base rate-nya 

yaitu pada tahun 2007 sebesar 7,25kali; tahun 2008 sebesar 18,87 kali dan tahun 

2009 sebesar 95,42 kali. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mampu 

membayar bunga atas segala hutang-hutangnya dan penurunan hutang jangka 

panjang perusahaan dari tahun ke tahun. 

c. Rasio Aktivitas 

1) Inventory Turnover 

Inventory Turnover digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

tertanam dalam persediaan berputar dalam setahun. Pada PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk tahun 2007 tingkat inventory turnover perusahaan sebesar 9,16 kali, 

tahun 2008 menurun dibandingkan base rate-nya menjadi 7,45 kali. Pada tahun 

2007 sampai 2008 tingkat ITO PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk masing-

masing 7,35 kali dan 6,45 kali dan pada PT Holcim Indonesia Tbk masing-masing 

14,26 kali dan 12,42 kali yang menunjukkan bahwa semakin menurunnya 

perputaran dana pada persediaan perusahaan dalam setahun. Namun, pada tahun 

2009 tiap perusahaan masing-masing naik dibandingkan base rate-nya menjadi 

10,22 kali; 8,33 kali dan 15,55 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang tersebut 

semakin baik dari tahun ke tahun. 

2) Total Assets Turn Over 

Total assets turnover menunjukkan efektivitas dimana perusahaan 

menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan 

perhitungan diatas pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal 
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Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk total assets turnover terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 dan 2009 dibandingkan base rate-nya. Pada tahun 

2007 sebesar 1,13 kali; 0,73 kali dan 0,52 kali; tahun 2008 sebesar 1,15 kali; 0,86 

kali dan 0,63 kali, pada tahun 2009 sebesar 1,28 kali; 0,79 kali dan 0,82 kali. Hal 

ini disebabkan peningkatan jumlah penjualan yang menunjukkan semakin baiknya 

manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menciptakan penjualan 

dan mendapatkan laba. Maka hal tersebut menunjukkan semakin efektifnya 

perusahaan dalam menggunakan sumber dananya. 

d. Rasio Profitabilitas 

1) Operating Profit Margin dan Net Profit Margin 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan 

dengan penjualan perusahaan sangat stabil. Dilihat dari perhitungan yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang terdiri dari Operating 

Profit Margin dan Net Profit Margin PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada tahun 

2008 sampai dengan tahun 2009 terus mengalami peningkatan dibandingkan base 

rate-nya. Pada  tahun 2007 tingkat operating profit margin perusahaan sebesar 

24,97% , pada tahun 2008 sebesar 27,74% dan pada tahun 2009 sebesar 30,18%. 

Sedangkan untuk tingkat  net profit margin perusahaan pada tahun 2007 sebesar 

18,68%, pada tahun 2008 sebesar 20,84%, dan pada tahun 2009 sebesar 23,30%.  

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk juga mengalami peningkatan 

dibandingkan base rate-nya. Pada  tahun 2007 tingkat operating profit margin 

perusahaan sebesar 21,64%, pada tahun 2008 sebesar 25,15% dan pada tahun 

2009 sebesar 34,92%. Sedangkan untuk tingkat  net profit margin perusahaan 

pada tahun 2007 sebesar 13,41%, pada tahun 2008 sebesar 17,85% dan pada 
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tahun 2009 sebesar 25,99%. Begitu pula yang terjadi pada PT Holcim Indonesia 

Tbk, Pada  tahun 2007 tingkat operating profit margin perusahaan sebesar 

13,86%, pada tahun 2008 sebesar 20,53% dan pada tahun 2009 sebesar 23,52%. 

Sedangkan untuk tingkat  net profit margin perusahaan pada tahun 2007 sebesar 

4,51%, pada tahun 2008 sebesar 5,87% dan pada tahun 2009 sebesar 15,35%. Hal 

ini menujukkan bahwa tingkat efektifitas dan kinerja perusahaan dalam 

melaksanakan operasinya semakin meningkat. 

2) Return on investment (ROI) 

Return on investment (ROI) adalah kemampuan mengukur tingkat 

penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. Berdasarkan 

perhitungan di atas dapat diketahui bahwa ROI PT Semen Gresik (Persero) Tbk, 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  dan PT Holcim Indonesia Tbk mengalami 

peningkatan dibandingkan base rate-nya. ROI PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

pada tahun 2007-2009 berturut-turut  sebesar 21,06%; 23,99%; 25,89%. ROI PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2007-2009 berturut-turut  sebesar 

8,70%; 15,47%; 20,70%. ROI PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2007-2009 

berturut-turut  sebesar 2,35%; 3,68% dan 12,56%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam mengelola keseluruhan dana yang tertanam dalam 

aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam rangka menghasilkan 

keuntungan semakin membaik. 

3) Return On Equity (ROE) 

Return on equity digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih 

yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan. 

Berdasarkan perhitungan di atas PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement 
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Tunggal Prakarsa Tbk  dan PT Holcim Indonesia Tbk mengalami peningkatan 

dibandingkan base rate-nya yaitu pada tahun 2007. ROE PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk pada tahun 2007-2009 berturut-turut  sebesar 27,06%; 31,53% dan 

32,88%. ROE PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2007-2009 

berturut-turut  sebesar 14,18%; 20,53% dan 25,73%. ROE PT Holcim Indonesia 

Tbk pada tahun 2007-2009 berturut-turut  sebesar 7,50%; 11,12% dan 27,52%. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat return yang diperoleh pemilik perusahaan 

atas modal yang diinvestasikan mengalami peningkatan, sehingga dapat dikatakan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang tersedia dalam perusahaan 

sudah efektif yang mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan semakin optimal. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada tahun 2007 

sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan yang meliputi rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas rata-rata 

menunjukkan hasil yang positif pada tiap tahunnya, walaupun terdapat beberapa 

rasio yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan base rate-nya 

yaitu pada tahun 2007. Analisis rasio keuangan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atas pencapaian laba oleh investor dinyatakan dengan Return On 

Investment (ROI). Hasil positif dan semakin meningkatnya ROI tersebut 

menggambarkan bahwa kinerja keuangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Holcim Indonesia Tbk  menunjukkan 

hasil yang baik. Artinya,manajer keuangan perusahaan telah mampu memenuhi 

harapan dari pemegang saham yakni dengan mengelola aktivanya seoptimal 
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mungkin sehingga mampu menghasilkan laba yang diinginkan, memberikan 

keuntungan bagi para pemilik modal, dan memenuhi tingkat pengembalian atas 

setiap modal yang ditanamkan dalam perusahaan. 

4.3.2. Analisis Economic Value Added (EVA) 

Berdasarkan pada tabel 4.4, pada tahun 2007 sampai 2009 nilai EVA PT 

Semen Gresik (Persero) Tbk menunjukkan hasil yang positif dan meningkat tiap 

tahunnya. Pada tahun 2007 sebesar Rp1.663.091.597, tahun 2008 Rp 

1.995.910.362 dan tahun 2009 sebesar Rp 2.657.483.882. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa telah terjadi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan. sehingga 

semakin besar nilai EVA maka harapan para penyandang dana dapat terpenuhi 

dengan baik yaitu mendapatkan pengembalian investasi yang sama atau lebih dari 

yang diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini juga 

menunjukkan bahwa perusahaan juga berhasil menciptakan nilai bagi pemilik 

modal dan menandakan kinerja keuangannya baik. 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan EVA PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk menunjukkan hasil yang positif Pada tahun 2007 sebesar Rp 

814.056.292.271, tahun 2008 Rp 1.637.017.431.780 dan tahun 2009 Rp 

2.111.875.392.219. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses nilai 

tambah ekonomi dalam perusahaan sehingga semakin besar nilai EVA. investor 

akan mendapatkan pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang 

diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga. Keadaan ini juga menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal dan 

menandakan bahwa kinerja keuangan dalam kondisi sehat.  
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Berdasarkan tabel 4.6 hasil perhitungan EVA PT Holcim Indonesia Tbk 

pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang negatif yaitu sebesar                            

Rp-239.429.276.699. Hal ini menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah 

ekonomi bagi perusahaan. karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan 

para penyandang dana terutama pemegang saham yaitu tidak mendapatkan 

pengembalian yang setimpal dengan investasi yang ditanamkan. sedangkan 

kreditur tetap mendapatkan bunga. Kondisi ini menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan kurang baik. Pada tahun 2007 mempunyai nilai EVA yang negatif 

yaitu Rp-239,429,276,699 dengan biaya modal rata-rata tertimbangnya  sebesar 

4,4%. Berarti investor mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi karena 

tingkat resiko dari investasinya juga tinggi. Namun pada tahun 2008 dan 2009 

nilai EVA yang dihasilkan oleh PT Holcim Indonesia Tbk menunjukkan hasil 

yang positif masing-masing sebesar Rp 55,223,609,974 dan Rp 465.685.611.795. 

Nilai EVA yang positif menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi 

sehat, sehingga perusahaan dapat memenuhi tingkat pengembalian investasi yang 

sama atau lebih dari yang diinvestasikan dan kreditur mendapatkan bunga.   

Dengan demikian secara keseluruhan kinerja keuangan PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Holcim Indonesia 

Tbk dengan menggunakan metode EVA menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik karena dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi 

para investor yang mungkin saja hal ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi 

para investor tesebut serta calon investor yang akan menginvestasikan modal pada 

perusahaan.  
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4.4.Implikasi 

Secara keseluruhan, berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah 

dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan dan 

EVA menunjukkan hasil yang baik dari tahun ke tahun. Pada rasio keuangan, 

hasil positif dan semakin meningkatnya ROI tersebut menggambarkan bahwa 

kinerja keuangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk, dan PT Holcim Indonesia Tbk  menunjukkan hasil yang baik. 

Demikian pula pengukuran dengan menggunakan metode EVA, perusahaan 

menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut berarti 

manajer keuangan perusahaan telah mampu memenuhi harapan dari pemegang 

saham yakni dengan mengelola aktivanya seoptimal mungkin sehingga mampu 

menghasilkan laba yang diinginkan, memberikan keuntungan bagi para pemilik 

modal, memenuhi tingkat pengembalian atas setiap modal yang ditanamkan dalam 

perusahaan dan dapat menjadi penilaian tersendiri bagi para investor tersebut serta 

calon investor yang akan menginvestasikan modal pada perusahaan.  

 Penilaian kinerja perusahaan tersebut tentu saja sangat penting bagi 

perusahaan karena pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam 

laporan keuangan yang tampak dalam rasio-rasio keuangan dapat memberikan 

kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu 

perusahaan. Dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan berguna untuk 

mengevaluasi perubahan-perubahan atas dasar sumber daya yang dimiliki 

perusahaan apakah menunjukkan kenaikan, statis atau penurunan. Kemudian 

dengan informasi mengenai perubahan-perubahan tersebut, manajer perusahaan 



73 
 

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dikelolanya. 

Manajer segera dapat mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan dengan 

kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dipimpinnya. Apabila terdapat 

kekurangan, maka manajer harus segera mengatasi dan mencari jalan keluarnya 

dan apabila terdapat kelebihan, maka manajer harus mempertahankan kelebihan 

tersebut atau bahkan meningkatkannya.  

 Penggunaan analisis rasio keuangan pada perusahaan mempunyai 

kaunggulan yaitu  rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari 

informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit, 

mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain, sangat bermanfaat untuk 

bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi, 

lebih mudah memperbadingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau Time Series, dan lebih 

mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan 

datang. Namun terdapat kelemahan penggunaan analisis rasio keuangan adalah 

penghitungan rasio keuangan tidak memeperhitungkan biaya modal perusahaan. 

Sedangkan apabila menggunakan EVA, perusahaan dapat memperoleh hasil 

perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan 

karena konsep EVA dihitung berdasarkan perhitungan biaya modal (cost of 

capital) yang menggunakan nilai pusat berdasar kepentingan kreditur dan 

terutama para pemegang saham dan bukan berdasar nilai buku yang bersifat 

historis. Karena seorang investor yang rasional tentu akan mendasarkan 

keputusannya pada data-data keuangan yang paling up to date bukannya pada 
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data-data yang bersifat historis. Namun terdapat kelemahan EVA yaitu EVA 

hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu, perhitungan 

EVA tetap mendasarkan pada laporan keuangan khususnya  laba perusahaan, dan 

meskipun EVA telah mengungguli laba akuntansi, tetapi secara praktis belum 

tentu EVA dapat diterapkan dengan mudah karena proses perhitungan EVA 

membutuhkan estimasi untuk biaya modal. Sedangkan estimasi ini bagi 

perusahaan yang belum go public sulit untuk dilakukan dengan tepat. Kesalahan 

dalam melakukan estimasi terhadap biaya modal tersebut dapat mengurangi 

manfaat dari EVA itu sendiri.   

 Apabila dilihat secara keseluruhan dari penghitungan rasio keuangan, rasio 

keuangan sebagian besar menunjukkan hasil yang baik. Namun, pada rasio 

likuiditas perusahaan yaitu current ratio PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

dan current ratio serta quick ratio PT Holcim Indonesia Tbk mengalami 

penurunan dari base rate-nya. Oleh karena itu untuk ke depannya perusahaan 

tersebut perlu untuk meningkatkan aktivanya serta menurunkan hutang lancar 

perusahaan, dan menurunkan tingkat persediaan perusahaan dengan mempercepat 

tingkat perputaran persediaan perusahaan. Sedangkan untuk PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk perlu mempertahankan kondisinya karena apabila dilihat dari 

penilaian kinerja menggunakan rasio keuangan dan EVA PT Semen Gresik 

(Persero Tbk) selalu mengalami peningkatan dan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut sehat dan memenuhi tingkat pengembalian atas setiap modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan. 

 


