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ABSTRAK 
 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai 

informasi laporan keuangan agar dapat membantu menterjemahkan aktivitas ekonomi 

dari suatu perusahaan, oleh karena itu laporan keuangan menjadi perhatian bagi 

penggunanya dalam mengambil keputusan. Laporan arus kas dalam laporan keuangan 

merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari 

investor. Selain itu, investor juga dapat menggunakan informasi laba akuntansi sebagai 

ukuran kinerja perusahaan. Konsep penilaian kinerja ada dua macam, yaitu konsep 

konvensional dan konsep value based. Konsep konvensional sering menggunakan laba 

dan arus kas sebagai indicator utama keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Konsep 

value based dinilai lebih baik karena mempertimbangkan resiko biaya modal yang 

dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini mengggunakan Rate of Return (ROR) sebagai 

variabel dependen dan Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Operating 

Cashflow (OCF), dan Economic Value Added (EVA) sebagai variabel independen. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

return on investment, return on equity, operating cashflow, dan economic value added 

terhadap rate of return. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear 

berganda, dimana dilakukan uji F untuk menganalisis pengaruh keempat variabel secara 

simultan terhadap rate of return. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh terhadap rate 

of return secara parsial digunakan uji t. Obyek penelitian ini adalah 39 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam daftar indeks LQ-45 yang 

dikeluarkan oleh BEI selama periode 2009-2010 secara berturut-turut. Untuk 

menganalisisnya, digunakan program spss versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel return on investment dan economic value added berpengaruh signifikan 
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terhadap rate of return, sedangkan return on equity dan operating cashflow tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap rate of return. 

 

 

Kata kunci : return on investment, return on equity, operating cashflow, economic value 

added, rate of return. 
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