
IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

, i:" 

TESIS 

PENGARlJH KINERJA PERlJSAHAAN TERHADAP 
PENDAPATAN SAHAM BADAN lJSAHA MILIK NEGARA 

YANG DlPRIV A TISASI DI BEJ 

IMRON MA WARDI 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 
2005 

Y-r ~ 
y- '(C - '"; 

. ~ 

p 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP 
I'ENDAPATAN SAHAM BADAN USAHA MILIKNEGARA 

YANG D1PRlVATlSASI DI BEJ 

TESIS 

Untuk memperoleh Gelar Magister 
dalam Program Studi IImu Manajemen 

pada Program Pascas&jana Universitas Airlangga 

Oleh: 

IMRON MA WARDI 
NIM 090114374/1\1 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS AlRLANGGA 

SURABAYA 
2005 

ii 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

Lenlbar pengesahan 

TESIS INI TELAH D1SETUJUI 

T ANGGAL 3I DESEMBER 2005 

Oleh 

Pembimbing 

Drs. Andry Irwant .. MBA. AI<. 

III 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

Telab diuji pada 
Tanggal29 Desember 2005 
PANITIA PENGUJI TESIS 

Ketua 
Anggota 

: D". Andry Irwanto. MBA. Ak. 
: 1. Dr. M. Syamsul SE, MSi 
2. Prof. Dr. Setyaningsih, MSi 
3. Drs. r Made Sudana, MSi 
4. Nartyan Adhana. SE. MBA 

IV 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

UCAPAN TERIMA KASIH 

PerIlnrul-llUna saya panjatkan puji sYllkur ke hadirat Allah S WT ym.g telab 

melimpahkan karunia dan raJunatnya., sebingga saya bisa menyelesaikan tesis ini 

dengan bail'-

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi~tingginy'3 

saya sampaikan kepada Bapak Drs. Andly lrwanto, MBA., Al'- Pcmbimbing saya 

daldlD penyusunall resis ini, yang dengan penuh perhatian telah memberikan 

bimbillgan, dOfOllgalt, saran, dan bannlall, sehingga tesis ini bisa saya selesaikan.. 

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih 

kepada: 

Rektor Universitas Airlangga Prof Dr. Puruhito atas kesempatan dan 

fasilitas yang diberikan sehingga saya bisa mengikuti dan menye1esaikan 

pendidikan program magister. 

Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Dr. H. Mub. AInin, 

yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidilam di 

program Studi l1mu Manajernen Prognnn PascasaIjana Universitas Aitlangga 

dengan konsentrasi pada manajemen kellangan. 

Bpk. Dr. Sri GlUl3wan M.Com, Ketua Program Studi IImu Manajemen 

Program PascasaJjana Universitas Airlan~ra alas semangat dan banntaJUlya. juga 

para stafnya, Mas Puji. Riska, Susi. yang deDgan teJaten mendorong dan 

membantu saya untuk segera menyelesaikan tes~ ini. 

Bpk Dahlall Iskall. CEO Jawa Pos, dan Arier Affandi, mantan Pemimpin 

Redaksi Jawa Pos, yang telah mengizinkan saya mengikuti pendidikan magister di 

Universitas Airlangga sambi! tetap bekerja di Jawa Pas. 

Muhammad Nafik. SE. MSi. dosen Universitas Airlangga. yang banyak 

memberi masukan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini. 

Direktur PT Millennium Sekuritas dan stafnya, Sdr. Y uni, Arcadius Joko, 

dan Amar, yang banyak mengkopi data-data untuk keperluan tesis ini. 

v 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

Direktur PT Trimegah Securities, Direkrur Bursa Efek Jakarta. Disrektur 

Bursa Efek. Surabaya, yang telah mengizinkan says mengambil data-data untuk 

keperluan penYllsunan tesis ini. 

Ibu saya, Rukilah. dan Ibu menua saya, Sri Mulyati, yang tentS mendorong 

saya untuk menyelesaikan testS ini. 

Istri saya. Guningtya'i Kumiawati STP, anak-aoak saya, Reyhana Khansa 

Mawardi. Rafi Aufa Mawardi, dan Nayla Rahma Mawardi. yang mengizinkan 

waknmya tersita wlntk mengikuti pell.didikan magister d1n penyusunan tesis lni. 

Kawan-kawan dari berbagai kalangan yang telah membantu balk secara 

rnateriiJ maupun nonmateriil. yang tidak bisa saya sebutkan sant per sam. 

T esis ini masih jauh dari sempuma. karena itu kritik dan saran sangar saya 

barapkan untuk keperluan penYUSWlan karya tulis ilmiah di masa-masa yang akan 

<!alang. 

Terima kasih. 

Surabaya, 17 Desember 200S 

Penulis 

VI 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

RINGKASAN 

Privat1susi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sudut pandSllg lnnkro 
adaIab Wltuk mengunmgi campur tangan pemerintah dalarn sektor swasta dan 
memenuhi kebutuhan anggaran Negan... Secara mikro, diharapkan privatisasi akan 
membawa efisiensi dan peoingkatan kinerja pada BUMN-BUMN yang 
diprivatisasi. Hal ito dalam jangka panjang juga akan membawa peningkatan 
pend2patan negara dan sek~or pajak dan dividend. 

Privatisasi itu bisa dilakukan dengan dUll cara, yaitu strategic sale$ dan 
melalui initial public offering (lPO) di pasar modal. Privatisasi dengan cara 
melakukan penawaran saham kepada publik lewat pasar modal dipandang akan 
memberi masa depan yang lebih baik, karena BUMN yang diprivatisasi akan 
diawasi secara ketat olch puhlik. 

Privatisasi diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan. sepeni yang 
tcIjadi di hampir semua negara di dunia. Padn akhimya kineIja yang baik akan 
membuat kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan meningkat dan 
terefkksikan oteh kenaikan harga sahanulya di pasar sekunder. Dengan dell1ikian, 
kineJja parusahaan "'.an mempengaruhi harga saham di pa .... seknnder seperti 
Bursa Efek Jakarta (BEl). 

Ada banyak ukuran un!uk menilai kineda perusabaan. terganlWlg yang 
memerlukannya, yaitu pemegang saham (investor), manajemen. dan pemberi 
pinjaman (kreditor). Kinelja yang akan mempellgaruhi pendapatan saham adalah 
kinerja yang sangat diperhatikan oteh pemegang saham. Pada penelitian ini, ada 
lima indikator kinerja yang akan dimlai banyak mempengaruhi pendapatan saham 
BUMN di BEl. yaitu: Return On Equity (ROE). Earning Per Share (EPS). Debt to 
Equity Ratio (DER), Sales 10 Assel Ratio, dan Opt!raling Pr(~fil Margin (OPM). 

PeneJitian ini mcneliti apakah kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio
rasio yang terdiri dan: Return on Equity (ROE). Earning Per Share (EPS). Debt 
to Equity (DER). Soles to Total Capital dan Operating Profit MUTghI (OPM) 
berpengaruh terbadap pendapatan sabarn Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang diprivatisasi di Bursa Efek Jakarta (BEl). BUMN yang menjadi populasi 
penelitian ini adalab BUMN non-kenangan yang telab listing di BEl sejak 1997. 

Pendekatan untuk rnenjawab pennasalahan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier berganda Penelitian 
eksplanatori digunakan untuk mencari dan menjelaskan hubungan kausal antara 
variabd melalui pengujian hipotesis. 

Basil penelitian yang diperoleh adalah: (I) Kineda perusabaan yang diukur 
dengan /leturn on Equity (ROE). Earning Per Share (EPS). Debt to Equityl/otio 
(DER), Stiles to Total Capila/ dan Operating Proji' Margin (OPM) sec3lll 
simult.m mempunyai pengaruh yang tidak bennakna terhadap pendapatan saham 
Badan Usaha Milik Negara yang diprivatisasi di Bw>a Efek Jakarta. (2) KineJja 
perusahaan yang diukur dengan eaming per jhare (EPS) secara parsiaJ memHiki 
per1g8mh yang bennaklla terhadap pelldapatan saham BUMN di BEJ. sedangkall 
Retun! on Equity (ROE). Debt to Equity Ratio (DER). Sales to Asset Ratio, dan 
Operoling Profit Margin (OPM) secara parsiai memilLki pellgaruh yang tidak 
bClmaima terbadap pendapatan saham BUMN di BEl. 
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ABSTRACT 

ntis study analyzes the influence of State-Own Enterprises' (SOEsj 
performance to stock relum after privatization in Jakarta Stock Exchange (lSE). 
The perfonnance's measures are: Rerum on Equity (ROE), Earning Per Share 
(EPS), Debt to Equiry Ratio (DER), Sales to Assets Ratio, ,md Operating Profit 
M:ug;n (OPM) . 

. The population of this study are non finance State-Own Enterprises listed in 
Jakarta Stock Exchange since 19'>7 until April 30" 2ooS. This study use multiple 
regression linear and explanatOIY research to examine the relations of variables. 

"ibe study indicaled thaI: (I) simultaneously enterprises' performance 
indicated the Return on Equiry (ROE), Earning Per Share (EPS), Debt to Equity 
Ratio (DER), Sales 10 AsselS Ratio, and Operating Profit Margin (OPM) not 
significantly change stock relurn's of SOEs, (2) partially enterprises' 
perfonnana: indicated Earning Per Share (EPS) significantly change stock's 
return, while Return on Equiry (ROE), Debt to Equiry Rario (DER), Sales to 
A._IS Ratio, and Operaring Profil Margin (OPM) not significanlly cbange stock 
return's ofSOEs 

Keywords: earning per share, perfonnance's measures, state mm
etIterpris :5. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Bclakang Masalab 

Pada satu dasawarsa ini. wacana privatisasi Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) banyak diperbincangkan oleb berbagai kalangan. Apalagi ketika 

Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997. Privatisasi BUMN 

dipandang sebagai saJah satD solusi untuk menutup defisit APBN yang teIjadi 

setiap tabUD. dan dibarapkao menjadi sumter pendapalan negara yang sangal 

penling di masa depan selain perolehan pajak. 

Privatisasi dinilai sangat pentillg karena BUMN yang sebenamya bergerak 

dalam industri yang strategis, bahkan monopolis, ternyata tidak bisa melluujukkan 

kinerja yang baiL Selain karena burulcnya manajemen, kinelja yang buruk itu juga 

disehabkao oleb perlaknan pemegang saham (pemerintah) yang menja<likan 

BUMN sebagai sapi perah untuk menduJ.."UIlg kepentingan politiknya 

Dati tahun ke tahun. produktivitas BUMN terus menurun. Begitu juga. 

konmbusinya lerhadap peroleban negara berupa pajak penghasilan (PPh). pajak 

pertambahan nilai (PPN). dan dividen. 

Privatisasi pada BUMN sebenamya merupakan hal yang biasa terjadi di 

negara-llegara yang dilanda krisis. Kebijakan privatisasi pemah terjadi di Chili. 

Meksiko, Canada, negara di kawasan Skandinavia (Eropa Timur). China dan 

negara lain yang sebagian besar dilalar belakangi oleh krisis ekonomi. 

Tujuan privatisasi dari :mdut pandang roakro adalah Wltulc mengurangj 

campur tangan pemerintah dalam sektor swasta dan memenuhi kebutuhan 
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anggaran negara. Secara mikro, privatisasi diharapkan akan rncmbawa efisiensi 

dan peningkalan kineIja pada BUMN-BUMN yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kekayaan pemegang saham (pemenntah) dan membawa 

peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dan dividen. 

Privatisasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu _\1rategic .~/e.<j dan 

me1a1ui initial publi(..' ojJen'ng di pasar modal. Privatisasi dengan penllwaran 

saham ke puhlik dipandang akan memberi masa depan yang lebih baik. karena 

BUMN yang diprivatisasi akan diawasi secara keo:8t oleh puhlik. 

Privatisasi diyakini akan meningkatkan kineJja perusahaan. seperti yang 

terjadi di hampir semua negara di duma. Kinerja yang baik akan membuat 

kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan me-ningkat dan terefleksikan 

oleb kenaikan barga saharnnya di pasar sekunder. Kenaikan harga saharn itu akan 

meningkatkan kekayaan pemegang saharn (pemerintah) yang herarti lujuan 

perusahaan itu akan tercapai. 

Privatisasi BUMN akan berhasil apabila dapat menaikkan harga saham di 

pasar karena kenaikan harga saham itu akan menillgkatkan kekaYl!IDl pemegang 

saham. Kenaikan harga saham itu ditentukan oleh faktor ekstental dan kinerja 

perusahaan. Penelitian ini akan mencoba menyelidiki pengaruh kinerja perosahaan 

terhadap pe_OOapatan saham BUMN yang diplivatisasi di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). 

Sauyak cara menilai kinerja (peljormance) perusahaan. Salah satunya 

dengan melihat rasio-rasio keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang akan 

dipilih menjadi variabel untuk menguktrr kinerja perusahaan dalam penelitian ini 
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adalah rasio-msio yang menjadi perhatian pemegang saham. karena pemegang 

sa!lamlah yang akan menentukan harga saham di pasar. 

Pailll peneliti3J1 ini. BUMN yang akan rupilih menjadi obyek penelilian 

adalah BUMN non-keuangan yang ,udab tercatat di BEl pada tahoo 1997 dan 

tidak dihapus (delisling) dan dallar saharn di BEJ hingga taboo 2005. pemjlihan 

BUMN non·keuangan ini dilakukan agar obyek peneJitian memiliki homogenitas 

dalam penilaian kinerja. 

1.2. Rtlmusan Pennasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka nunusan 

pennasalahannya adaIah, apakah kinetia perusahaan yang diukur dengan .. sio

rasio yang terdiri dari: return on equity (ROE). earning per sfoare rEPS). debt to 

equity ratio (DER). sales to total capital ratio dan opearating profit margill 

(OPM) berpengaruh terbadap pendapatan ,aham Badau Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang diprivatisasi di Bursa Efek Jakarta, baik ,ecara bersama-sama 

maupun secara parsial. 

1. 3. Iujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio-r&Sio yang terdiri dati: relum on 

equity (ROE). earning per share (EPS). debllo equity ralio (DER). sale ... 10 lotol 

capital dan operaling pro./it margin (OPM) terhadap pendapatan saham Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang diprivatisasi di Bursa Efuk Jakarta 
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1.4. Manraat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat: 

1. Penelitian im l1lenjadi pertimbangan dalam melakukan privatisasi BUMN 

melalui pasar modaL 

2. Penelitian ini menjadi masukan bagi investor di pasar modal dalam 

memprediksi harga saharn BUMN di !nasa datang bcrdasarkan kincrja 

BUMN yang <iilaporkan. 

3. Diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan dmu 

pengetahuan tentang pengaruh kineIja perusahaan terhadap barga 

sahamnya di pasar modal. 

4. PenelitiaD ini menjadi masukan bagi para peneliti lain yang akan meneliti 

tentang priv8tisasi BUMN dan faktor fundamental perusahaan yang 

mempengaruh; harga saham. 
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2.1 PenelitiJm Terdahulu 

BABII 

T1NJAVAN PVSTAKA 

Penelitian tentang pengaruh privatisasi BUMN terhadap kinerja 

perusahaa'\1 dan harga sahanmya pemah dilakukan oleh Boardman, Lamin & 

Vining di Kanada (1992 dan 1994). Penelitian tentang kinelja BUMN yang 

diprivatisasijuga dilakukan di China oleh Sun, Tong & Tong (2002). dan di India 

oleh Nandini Gupta (2001). Juliet, Megginson and Robert Nash (2001) meneliti 

kinerja 118 BUMN dari 29 negara dan 28 industri yang diprivatisasi. PeqelitiaD 

tentang pengaruh kinerja perusahaan teriJadBp hBfga saham juga pemah dilBkukan 

Maryun di Indonesia (2000). 

Penelitian Boardman, Laurin & Vining (1992 dan 1994) mengulrur kineJja 

perusahaan yang diprivatisasi dengan menggunakan variable-variabel yang terdiri 

dari profit (net income), profitability (return on sales, return on assets). 10101 

product (real ,roles). efficiency atau productivity (real sales per employee. real net 

;n income per employee), employment, capital investment (capital expenditures to 

sale.\~ capital expenditures to assets). leverage, dan dividends. 

Hasil penelitian Boardman, Laurin & Vining rnenunjukkan bahwa 

pP.nJSahaan-perusahaan negara setelah diprivatisasi mempWlyai perfomance yang 

lehib haik dibandingkan sehelum privabsasi. Hal itu ditunjukkan oleh peningkBtiUI 

YBl1g nyata variabel-vatiahel YBl1g ditelib. 

Penelitian ito juga menunjukkan bahwa membaiknya kinerja peIlli8haan 

setelah diprivatisasi juga diikuti dengan kenaikan harga sahamJjya di pasar 

5 
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sekWlder. Kenaikan harga saham BUMN seteiab diprivatisasi juga Iebili tinggi 

dibanding kenaikan harga saham gabungan di Bursa Efek Kanada. 

Penelitian Boardman. Laurin dan Vining di Kanada ini men~runakan dua 

metode yang berbeda. Pertama. digunakan uji beda dengan mengukur beberapa 

parameter kinerja BUMN riga tabW1 sebe1mn diprivatisasi dan tiga tahW1 setelah 

diprivatisasi. Kedua. pelleliti menggunakan metode penghirungan Abnormal 

Perfol1nance Index (APl), yaitu selisih perubahan index saham BUMN pada 

periode lima tahun setelsh privarisasi dengan perubahan index saham gabullgan 

pada periode yang Sarna di Bursa Efek Kanada, untuk rneneliri pengaruh 

pendapatan sahanmya. Hasilnya. peningkatan index sahltln BUMN lebih baik 

dibandingkan peningkatan index saham gabtmgan. 

Juilet D'Souza. William Megginson. dan Robert Nash (200]) meneliti 

kineJju 118 BUMN di dunia (dari 29 negara dengan 28 jenis industri) yallg 

diprivatisasi melalui pRS<lr modal antara 1%1 hingga 1995. Variabel yang diukur 

adalah profilability, eJjiciem,y, output, cupital expenditure, dan leverage. 

Peoelltian ini menggunakan uji beda yang membandingkan riga tabun sebelum 

privatisasi dan riga talmo setelah ptivatisasi. Hasill1ya, BUMN yang diprivatisasi 

m:nuujukkan kinerja yang lebih baik dibanding yang tidak diprivatisasi. 

Penelitian Qian Sun, Wilson HS Tong, dan ling Tong (2002) di China 

menunjukkan bahwa tneski saham pemerintah yang dilepas ke swasta relatif 

kecil, tapi memberikan pengaruh yang nyata tcrhadap kinerja BUMN di ClIma.. 

Hhl itu karena pengawasan oleh investor swasta membuat manajemen beke1ja 

lebih balk. Pellelitiall ini menggunakan regresi tinier dengan variabel dependent 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

7 

berupa MBR (market 10 btx)k value of equity) dan variabeI independen berupa 

shan: saham pemerintah, share saham swasta. sales, dan leverage. 

Penelitian Nandini Gupta (2001) menunjukkan bahwa priv8tisasi sebagian 

daJi 8UMN-BUMN eli India telah meningkatkan kineljanya secara oyata. Nandini 

rnembandingkan penjualan. Jaba. jumlab karyawan. asel. produklivilas karyawan. 

retilm to lab.:)r, dan pinjaman pemerintah diballding total pinjaman. antara selwuh 

perusahaan di India, perusahaan yang diprivatisasi sebagian, dan BUMN yang 

tidak diprivatisasi mulai tahun 1991 sampai 1998. 

Di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kinerja perusahaan terhadap 

pendapatan saham pemah dilakukan oleh MaryWI tahun 1998. Penelitian ioi 

mengangkat pennasalaJtan "Apakah faktor fundamental pemsahaan yang terdiri 

dari return on investment, currenl ratio, debt to equity ratio dan earnings per 

share memiliki pengaruh signifikan terhadap barga saham? Sampe1 yang 

diglIDakan adaJab studi kasu, pada keJompok industri rannasi di BEl yang terdiri 

dari delapan perusahaan. Alat uji yang digunakan adalah Tegresi linier berganda. 

Dalam penelitiall Mal)'uIl, vJriabel dependent-nya adalall pendapatan 

saham yang direpTesentasikan dengan perubahan harga sahamnya di bursa 

sekunder, sedangkan faktor ;ndependent-nya terdiri dan return on investment. 

current ratio. debt to equity ratio dan earnings pe.- share. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seeara simultan. faktor fundamental 

yang dimasukkan daJam model, yaitu return on investment, current ratio, debt to 

equity ratio dan earnings per share memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada kelompok industri fannasi di BEJ. Koefesien detenninasi mejemuk 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

8 

yang dIbasiIkan sebesar 64,75%, dapst diketahui bahwa sekitar 35,25% perubaban 

harga saham dipengarubi oteh faktor lain di lua; faktar fundamental yang diteliti. 

2.2 Landasan Teoli 

2.2.1 Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinezja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang 

dibuat secara terus menerus ateh manajemen. Untuk menUai kinerja perusah88ll 

pt.Tlu mengaitkan killelja keu8ngan kumularif dengan keputusan-keputuSBIl im. 

Anaiisis kinerja keuangan iui didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan 

menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang tazim diguoakan. 

Helfert (1995: 67) menyatakan, ada ti ... kelompok yang berkepentingan 

terbaJap Japoran kenangan. yaitu manajemen, pemilik (investor) dan pemberi 

kredit. Tapi, yang paling berl<epentingan adalah pemilik perusahaan. dalam hal ini 

investor, para manajer, kreditor, pemerintah dan masyarakat caJon investor. 

Mereka akan menilai perusahaan dengan ukuran keuangan tertentu sesuai dengan 

tujuannya. 

Pihak yang paling terikat dengan kegiatan sehari-hari perusahaan adalah 

manajemen perusahaan. Para manajer bertanggung jawab terhadap eflSiensi dan 

efektivitas penggunaan dana dan berbagai swnber ekonomi lainnya daJam 

pengelolaan perusahaan. Sedangkan para investor berkepentingan dalam 

profitabilitas perusahaan yang tercemrin dala'I1 pertwnbuhan laba dan dividm 

perusahaan. yang pada gilirannya akan tampak dalam kenaikan nilai perusahaan 

(Weston dan Copeland, 1995:237). 
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Manajemen mempunyai kepentingan ganda daIam analisis kinerja 

keuangan: menilai efisiensi dan profitabilitas operasi, serta menimbang seberapa 

efektif pengglmaan sumber daya perusahaan. Penilaian atas operasi sebagian besar 

cblakukan berdasarklll1 3nalisis atas laporan laba rugi. sedangkan efektifitas 

peng£.unaan swnber daya biasanya diukur dengan mengkaji ulang baik neraca 

muuplm laporan laba rugi Dalam melaksanakan pertimbangan ekonorni. harus 

selalu dilakukan modifikasi data keuangan yang tersedia untuk mencenninkan 

nilai kondisi ekonomi saat ini. 

Pada sisi lain, para kreditor dan pemberi pinjaman lain. baik yang bersifat 

jangka pendek arall jangka panjang. berkepentingan dengan pembayaran bunga 

serta pengembalian pilljaman pokok yang mantap, baik tentang jlunlah maupun 

waktu pembayaran. Kemampuan memenuhi kewajlban ini ditandai oleh" nilai 

aktiva yang dimiJiki perusahaan sebagai jaminan atas investasinya serta jaminan 

risiko yang dihadapi kreditor tersebut. Selanjutnya pihak-pihak: lain seperti 

pemerintah dan kelompok lain dalam masyarakat mempunyai kepentinbJD. khusus. 

anlara lain kebenaran perilitungan pajak dan kemampuan membayar upah 

(Helfert, 1997: 70). 

2.2.2 Rasio Keuangan 

Rasia dapat diartikan sebagai hubungan dari dua lUlSur yang secara 

sistematis dapat mengetahui keadaan posisi keuangan perusahaan. Ana1isis rasio 

keuangan merupakan dasar untuk: menilai dan menganalisis prestasi operasi 

perusahaan. Dalam melakukan analisis harns dapat menyesuaikan faktor-faktor 

yang mWlgkin ada pada periode masa y8I!g a!<an datang, sclain wnmtut dapat 
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memberi basil analisis dan interpretasi yang baik: sehingga bennanfaat dalam 

rnenentukan kebijaksanaan manajemen dalam pengambilan keputusan (Weston 

dan Copeland, 1995). 

Analisis rasio keuangan meliputi dua jenis perbandingan. yaitu 

perbandingan ekstemal dan perbandingan internaL Dalam perbandingan intema1. 

'analisis dapal membandingkan rasio yang sekarnng dengan yang akan datang dar. 

yang lampau uotuk pemsahaan yang sarna. 

Apabila rasio keuangan disajikan dalam beberapa tahun, allaJis dapat 

mempeJajari komposisi perubahan dan menetapkan kemajuan-kemajuan prestasi 

keuangan yang ada selama bertahun-tahun tersebut. Serna kin banyak tersedia 

rasio keuangan yang bisa diperbandingkan, maka analis dapal mernpelajari 

perubahan-perubahan itu secara lebib baik (Helf"", 1995). 

Perbandingan ekstemal meliputi perbandingan rasio suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis dan mempunyai ukuran yang bampir sarna 

pada saat yang sarna. Hal ini akan menggambarkan prestasi seeara relarif dan 

keadaan keuaugan perusahaan. Dalam melakukan analisis dapat digunakan 

berbagai jenis rasie yang disesuaikan dengan tujuannnya untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk tujuan 

analisis. banyak penulis mengelompokkan rasio keuangan da1am istiJah yang 

berbeda-beda. 

Helfert (1995) menggambarkan rasio-rasio keuangan ito dalam sebuah 

hubungan yang pangkalnya adalah bagaimana peningkatan kekayaan pemegang 

saham yang ditWljukkan oleh tingkat pengemba1ian atas ekuitas (retllrn on 

equity/ROE). 

, 
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Weston dan Copeland (1995:239) mengdompokkan 35 rasia perusah83!1 

ke dalam tujuh sub bab~an yaitu : 

J. Profitability ratios. 

2. Growth ratios 

3. Valuation measure 

4. Financial leverage ratio 

5. Receivable intensiveness ratio 

6. Operating efficiency measure 

7. Financial policy measure 

2.2.3 Inv .. tasi Sabam 

2.2.3.1 Pengertian 1nvestasi Dalam Bentuk Saham 

Saham mempakan salah satu jenis efek yang paling dinarnis 

diperdagangkan dikarcnakan pembentukan harga yang dilakukan oleh kekuatan 

pasar antara pernbeli dan penjual. Karena itll, Myers (1996) menyatakan babwa 

dalam memutuskan untuk berinvestasi saham. investor tidak akan teIpisahkan dari 

pasar modal. Myers menyatakan: "J11l! investment decision can be separated 

from capital market eilha. Afinn which in its stockholders interest should u(:cepl 

those investment which increase the value oj either slake in the firm brJl that 

requires a theory of how common sl(}{.:k~ are valued'. 

Me.lurut Myers, keuntungan yang diperoleh bagi i.nvestor yang telah 

memiliki saham, antara lain : 
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8. Kemungkinan memperoieh capilaf gain, yaitu selisih positif antara harga 

pada saat membeli saham dibandingkan harga saham pada saat menjua\ 

saham tersebut di bursa efek. 

b. Memiliki prioritas untuk membeli right yang dikeluarkan untuk perusahaan. 

c. Kemungkinan memperoleh dividen tunai atall saham (dividen saham). 

d. KemlDlgkinan memperoJeh hal atas saham bonus. 

e. Waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat rnenjual kembali 

f. Memiliki hak suam dalam rapat umum pemegang saham. 

Myers juga menyatakan, investor yang juga disebut pemodal memiliki 

tujuan-tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok: 

8. Pemodal yang bertttiuan memperoleh dividen 

Harapan kelompok ini adalah memperoleh dividen yang cukup dan 

teIjamin setiap tahun. 

b. Pemodal yang bertujuan berdagang. 

Keiompok ini mempunyai harapan untu" mendapatkan capital gain atall 

keulltungatl selisih harga beli dan hargajuaJ suatu sahala 

c. Pemodal yang memiliki suatu perusahaan 

Mereka tidal memperhitwlgkan dividen dan pertumbuhan dalam 

penilaian sahamnya, tetapi biasanya lebih ditekankan pacta kekayaan ynag 

dimiJiki perusahaan. 

d. Pemodal yang merupakan spekulator 

Kelompok ini menyukai saham~saham perusahaan yang bellnn 

berkembang. yang diyakini akan berkembang dengan baik. dengM. 

menggunakan berbagaj inf('nnasi. 

-----, 
, < • . ' '-' .... " -

""....illt..,~:···--',-' ~, 
.,~, ' 
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2.2.3.2. Pendapatan Saham 

Investasi dilakukan uotuk memperoteh pendapatan maksimal pada tingkat 

risiko tertennt Gup (1986:7) mengatakan "The goal of investing can he saled 

follow: for given level qfrisk, /0 secure the highest expected return pos..'i,hle or/or 

given requi1"l!d rate oj relum 1o secure the return with smallest risk pos.uhle". 

Kolb (1986: 7) menyebut bahwa'rate of return sebagai holding period return dan 

mengidentifikasikannya sebagai berikut "Holding period return equals the 

current value oflhe investment". 

Jones (1994: 645) meoya'akan bahwa peodapa'an saham dapa'dibedakan 

menjadi dua, yaitll pendapatan saham yang sebenamya (actual rl'tum) dan 

pendapatan saham yang diharapkan (expected return). Ac/ua/ retrJrn adaJah 

pendnpatan yang telah diterima oleh investor yang dihitung berda..safkan data 

historis. Pendapatan ini sebagai pengukur kinetja dari perusahaan. dan juga 

bergWl8 sebagai dasar penentuan pendapatan ekspektasi dan fisiko di masa depan. 

P-mdapatan aktual terdiri dati capital gain (loss) dan dividen yield. Capilal 

gain (loss) merupakau selisih dari barga investasi sekarang relatif dengall harga 

periode yang lalu, sedangkan dividend yield merupakan persentase penerimaan 

kas periodik terhadap harga Lnvestasi periode tertentu dari suatu investasi saham, 

sedangkan expected return adalah pe.ndapatan yang diharapkan akan di~erima oleh 

investor di masa mendatang. 

Hasil pengembalian Lnvestasi saham yang diterima o1eh investor terdiri 

dari dividen dan capilal gain/loss yang didapatkan dari naile atau tUI1Ulnya harga 

saham. Pendapatan saham yang sebellamya dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Keterdllgan : 

Nil = Pi' , .. Pi/-' + Di' 

Pi/_! 

P II == Harga sabam i pada akhir periode I 

Pi t-/ = Harga saham j pada awal periode I. 

Ri f = Pendapatan saham i pada periode t. 

Di I = Dividen saham i pada periode I. 

14 

Apabila perusahaan tidak membagikan dividen. maka pendapatan al1ual 

para pemegang saham hanya didapat dan capital gain saja. 

Pendapatan sallam juga bisa dihitung berdasarkan index harga saham 

individual dengan nunus sebagai berikut : 

R il = IHS" -IH.');,_J 

HIS/-! 

Keteraugan : 

IHSI, ~ Index sabam i pada periode t 

IHSk, ~ Idex saham i pada periode I-I 

Untuk mengestimasi expected return digtmakan persamaan ; 

E(Ri~ = (IJ +/JI (R ml) -+ f;i/ 

Keterangan: 

E(R;.) ~ pendapatan sabam i yang di harapkan pada periode I. 

(R • .) ~ pendapatan pasar yang diharapkan pada periode I. 

ell == kesalahan residu pada periode t 
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Pendapatan pasar dapat dirutung dengan menggwmkan mmus: 

R "', = IHSG t IHSG I-I 

IHSG,-I 

Keterangan: 

R.., = pendapatan pasar pada periode t. 

lHSG I = indeks barga saham gabungan pada periode t. 

IHSG ,·1 = tndeks harga saham gabungan pada periode t-I. 
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Pendapatan saham berkaitan erat dengan kondisi perekonomian seccua 

umum, perusahaan emiten. pasar modal dan investor. Faktor-fak1or tersebut dapat 

mempengaruhi capital gain 'loss dun pembayaran dividen. yang pada akhimya akan 

munpengaruhi tingkat pendapatan saham. Capilal gailI·loss merupakan 

perubahan harga saham yang akau mempengaruhi tingkat pendapatan sallant. 

Demikian j'Jga kebijakan perusahaan emiten dalam hal dividen kas akan 

mempenganmi tingkat pendapatan saham. 

Faktor ekstemal seperti kondisi ekonomi secara wnurn memiliki implikasi 

pada investasi sabam, i.i:arena pergerakan harga saham berkaitan dengan aktivitas 

ekonomi secara keseluruhan.yang juga akan mempengaruhi aktivitas perusabaan. 

yang pada akhimya .kan berpengarub pada kinerj. saham perusahaan ter.;ebut_ 

Adapml tillgkat efektivitas mekauisme transaksi dan transformasi dan illfonnasi 

yang diperlukan investor dalam melakukan invtstasi sangat ditentukan oleh pasar 

modal sendiri. Dengan demikian. pasar modal ito juga turut menentukan tingkat 

pendapatan saham. 
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Sccara umum ada kecendenmgan harga saham naik pada saat menjelang 

pembayaran dividend dan segera turun seo;udah pembayaran dividen. Hal ini 

menunjukkan bahwa para investor cendenmg lUltuk mengharapkan pendapalan 

dari dividen. DaJarn keadaan de;nikian para investor akan melakukan pembelian 

SMaJTI pada saat bu1an·bulan menjelang pembagian deviden sehingga harga saham 

bergerak naik dan meTuual kemba1i sahamnya setelah pembagian dividen sehingga 

harga saham tUnto. Dengan demikian perkembangan harga saham dan 

pembayaran dividen berpengaruh terhadap pendapatan saham. 

2.2.3.3 kUsiko lnvestasi Saham 

Hampir semua investasi. tennasuk investasi sekuritas, mengandung unsur 

ketidakpasriall Illve~tor tidak tahu dengan pasti berapa hasil yang akan diperolch 

dan investasi yang mereka lakukall. Yang hisa mereka lakukan hauya 

memperkirakan besamya hasil yang diharapkan dari investasi terscbut. Banyak 

terjmli kelUlttmgan yang diharapkan berbeda dengan yang seslUlgguhnya terjadi 

dan mi dikatakan sebagai penyirnpangan. Dalam keadaan seperti ini. berarti para 

investor menghadapi risiko dalam investasi yang dilakukannya. Semakin hesar 

penyimpangan antara hasil sesungguhnya de.gan hasil yang diharapkan dari 

setiap sekwitas tidak sarna, sehingga besamya risiko yang akan merek-a tanggung 

juga tidak samB. 

Levy dan Samat (1996:222) mengatakan, "the term risk or equivalenlly 

uncertainly will be used 10 describe an oplion whose projit is not known ill 

advance with absolute certainly. but ji)T whIch an array of altemauve emtcomes 
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and their probabilities are known", Risiko tnenWljukkan besamya profit yang 

akan terjadi tidak diketahui. 

2.2.3.4 Nilai SahJIm dan Harga SahJIm 

MembeJi saham berarti membeJi prospek perusahaan. 01eb karena itu 

investor seJalu mengestimasi oilai saham setiap kali muncul informasi yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Sam Investor, satu estimasi oHai saham. 

Dalam bursa efek terkumpul banyak. tawaran harga uotuk satu jenis sham yang 

berasal dari para investor. Tawaran harga tersebut disebut nilai intrinsik sekuritas. 

Jadi nilai inlrinsik sekuritas adalah estimasi nilai saham yang dilakukan oteh para 

investor dan analis. 

Harga saham ada1ah harga konsensus yang terjadi di pasar antara tawaran 

beli dan tawaran jual atau konsensus dari nilai intrinsik sekuritas. Konsensus 

terjadi apabila tawaran harga beli sarna deogan lawaran harga jual yang 

pelaksanaannya diproses oleh sistem komputer. Oleh karena itll, harga pasar tidak 

berarti pasar berada pada efisien sempurna (peifec/ly ejficient) karena berbeda 

analis sekuritas, berbeda pula nilai estimasinya untuk sesuatu jenis yang sarna. 

Bursa efek menerbitkan laporan resmi harga pasar yang terjadi setiap hari 

sesudah j?m perdagangan usaj terinci: harga tertinggi, harga rerendah, dan harga 

penutupan, tennasuk volume perdagangan. nilai perdagangan dan setiap jews 

sabam. 
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2.2.3.5 Indel<s Harga Saham 

P . nggunaan indeks harga saharn saogat penting untuk berbagai a~lisis 

unruk mengbindari bias jika memakai harga absolut Rupiah. Haqa saham daJam 

bentuk mpiah absoIut akan menyesatkan jika dalam suaru periode pene1itian telah 

teJjadi corporate action. Corporale a(.:t;on ada1ah tindakan perusahaan 

melakukan: split, right is.me, saham bonus, saham dividend dan konversi oblig~i 

menjnili saham. 

Bursa Efek Jakarta menghitung indek~ harga saham secara individual 

saham menggWlakan simple index numher (Aczel, 6%; Monthly JSX Statistics) 

dengan persamaan sebagai beOkut: 

lndividuallnd£x = Rej,1Ular closing price x 100 
Base price per unit 

Harga Pasar Individual = Indeks saham individual x Nilai dasar 

2.2.4 Variabel Potensial Mempengaruhi Harga Saham 

8anyak variabel yang potensiai mempellgaruhi harga saham di Indonesia, 

baik variabel internal maupun variabel ekstemal. Variabel internal antara lain: 

earnings per ,'ihare, hook value per share. debt equity ralio. dan sales value. 

Variabel eksternal antara lain: US Prime role. London interbank offered role, Dow 

Jones lnduslrial Avarage. Hang Seng. NilcJcei 225, St. Time. Kurs USS, Kurs Yen, 

Bnga SB1, lnflansi, JSX. volume. Lima belas variabel tersebut termasuk kategori 

informasi pubJik. artinya diterbitkan oJeh )t:mbaga resmi untuk konswnsi 

masyamkat luas. 
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2.2.4.1 Infonnasi Fundamental Internal Perusahaan 

Informasi fundamental yang berasal dari internal perusahaan adalah ldnerja 

perusahaan pada masa laIn yang tercermin dati berbagai rasio keuangan. Berbagai 

msio keuangan dapat dianalisis berkaitan dengan harga saharn. Penilaian kinelja 

melalui laporan keuangan yang didasaIkan pada data dan kondisi masa Ialu 

sebenamya sulit Wltuk mengekstrapolasikan ekspelctasi masa depan. Namun. 

hanya masa depan yang dapal dipengaruhi oteh keputusan yang diambil hari ini 

sebagai hasil dari suatu analisis keu8ugan masa lampau (Helfert. 1995; 68). 

Tidak ada rasio uotuk menilai kinelja perusahaan yang dapat membeti 

jawaban mutlak. Setiap pandangan yang diperoleh bersifat relatiC, karena kondisi 

dan opeJ1lsi perusahaan saogat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan Jain. 

Perbandingan dan standar berdasarkan kinerja masa lalu merupakan hal yang sulit 

dalam perusahaan yang sangat hesar, multiusaba dan konglomerat, dimana 

infonnasi spesifik mellurut setiap lini usaba biasanya terbatas_ 

Helfert (1995:72) menyatakan bahwa rasio yang sesuai dengan pandangan 

pemihk tentang kinerja pemsahaan adalah ukuran pengembaJian yang diperoleh 

pemiltk alas risiko yang diembannya, dan imbalan tunai yang diterima dalam 

bentuk dividen. HasH-hasil ito tergantung kemampuan pemsa11aan menghasilkan 

laba, kebijakan manajemen, dan keputusan yang berhubungan dengan leverage 

keuangan dan reinvestasi. Rasio-rasio itll akan mempengaruhi nilai ekonomi dan 

komitmen pemodaJ, yang akan tercerrnin dari harga saham. 

Dilihat dari sudut investor, rasio keuangan yang penting eli antaranya 

adala1J: earning per share (EP~J, retum on eqUity (ROE), debl to equity ratio 

(DER), sales 10 lolal capital dan operaling profit margin (OPM). 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

10 

2.2.4.2 Hubungan Antara Harga Saham dan Laba Per Saham 

Penelitian Ball, Brown, Foster, dan Breaver, Clarke, and Wright, seperti 

dikutip Vemon Kam (1990: 168), memmjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifika . antara pembahan eaming dan perubahan harga saham. Breave~ juga 

membuktikan bahwa periJaku investor terhadap sabam sangat dipengaruhi oleh 

infonnasi Iaba akwltansinya. 

Spreacer (1995: 204) berpendapat bahwa besamya laba bersih per lembar 

saham diltarapkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan para investor terhadap 

inVeftIlsinya pada perusahaan ihl. " ... the level of.wock depend\' on eorning,\' per 

share expectation, and generally business proJits and earnings per ,\'hare parallel 

the Icul of economic activity is Jluggish, corporate profit and earnings per share 

and stock price will he relatively low._. ", 

Conroy et aI. (2000) menyimpulkan bahwa eomings berpengaruh 

signifikan tClhadap harga saham, scdangkan dividen tWlai berpengaruh tidak 

signifikan. Makin tinggi perolehan laba perusahaan, berarti makin ada kesempatan 

untuk memajukan perusabaall. Semalein maju pcrusahaan semakin baik prospele 

kinClja perusahaan yang akan mendorong harga saham di pasar akan menillgkat 

dan sebaliknya. Oleh karena itu secara teoritis ada hubungan positif antara laba 

per saham dan barga sah.lI1. 

Neiderhoffer and Reagan (I 972) menyatakan bahwa saham yang 

memplUlyai keunt1Ulgan terbesar dalam harga m::ngalami kenaikan terbesar da1am 

laba bersih mereka. Artinya antara harga saham dan laba per saham memillki 

hublWgan positif 
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2.2.4.3 Hubungan Antara Harga Saham dan Tingkat Pengcmbalian 

Menurut Helfert (1995), hal yang paling penting diperhatikan oleh pemilik 

modal terbadap kinerja perusahaan adalah tingkat pengembalian yang didapatkan 

alas risiko yang ditanggungnya. Tingkat pengembalian merepresemasikan 

profitabilitas perusahaan. Tingkat pengembalian yang tinggi mengindikasikan 

Iaba yang tinggi dan lIu .. 'U1berikan prospek yang baik di masa depan dan akan 

dicenn.inkan oleh harga sahamnya. 

Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur hasil pengembalian 

atas investasi pernilik adalah Imbungan antara laba bersih dengan kekayaan bersih 

(ekuitas atau investasi pemegang saham). Da1am melakukan perhitunb'8ll ini. tidak 

perlu membuat penyesuaian terbadap bunga knrena laba bersih sudah dikurangi 

dengan beban bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman dan kreditor 

(Helfert, 1995). 

2.2.4.4 Hubungan Antara "arga Sabam dan Rasio Utang Ekuitas 

Penggunaan utang yang berhasil akan menillgkatkan pendaparan pemilik 

perusahaan. karena pellgembaiian dati dana ini melebihi bungs yang hams 

dibayar, dan menjadi hak pemilik. yang berartj meningkatkan ekuitas pemilik 

(Helfert, 1995). Rasia lltang ekuitas (debt to equity ratio, DER) akan memberikan 

infonnasi tentang risiko aperasi perusahaan dengan menzgunakan dana pinjaman 

itu. Jika pernakaian utang tidak memberikan laba yang lebih besar daripada cost of 

fond dari pinjaman, maka hal itu akan memberi risiko tcrhadap penUfW1an ekwtas 

pemilik. Semakin tinggi OER, maka risiko akitn semakin besar. Meskipun, DER 

--... ---
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tidak benar-benar merepresentasikan kemampuan perusahann untuk membayar 

utang-utangnya. 

Karena investor cenderung menghindari risiko yang besar, maka risiko 

yang besar (DER semakin besar) akan mel1urmlkan kepercayaan investor terhadap 

prospek perusahaan yang pada akhimya akan menurunkan harga saham. Maka. 

rasio utang ekuitas akan berbanding terbalik dengan harga sallam. 

Meski begitu, Bhandari (1998) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwo 

ada hubungan positif antara rnsio utang ekuitas (Debt to Equity Ratio, DER) dan 

pendapatan saham. Rasio utang ekuitas yang besar masih dapat meningkatkan 

kineJja perusahaan sepanjang return atas pinjmnan lebih besar dati pada cost (if 

borrowing. Hal ini dapat terjadi di dalam kondisi ekonomi expansion atauplID 

pro.rp:!rity. Akan tetapi apabiJa kOlldisi ekonomi berubah mettiadi reses~ maka 

kinerja perusahaan akan memburuk karena rasio utang ekllitas tioggi. Secara 

teoritis, DEN. dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap harga saham 

terganttmg pada kondisi ekonomi. Bagi investor, profit sangat penting sebagai 

basil investasi dan debt utilities sangat penting Wltuk mengukur kekuatan 

solvabilitas perusahaan. 

2.2.4.S Hubungan Antara Harga Saham dan Nilai Penjualan 

Investor memerlukan infonnasi tentang nilai penjualan untuk mengetahui 

bagallnana manajemen memanfaatkan sumber claya perusahaan (aktiva). Menurut 

Hetfert (1995: 76), nilai penjualan akan memberikan gambaran apakah aklivanya 

aktif. Hal itu. antara Jain, bisa dilihat dari rasio nilai penjualan terhadap aktiv8. 
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Mukhelji et al. (1997) menyimpulkan dalam penelitiannya bah"" nilai 

penjualan (sales value) memiliki hubungan positif terhadap slock relllm. Salt's 

value sangat pentiug untuk diamati oleh investor, karena bersifat dinanns. 

Pendttpatan pemsahaan berasal dari penjualan yang bersifut dinamis karena dapat 

dikendaJikan o]eh manajemen perusahaan. Setiap kenaikan penjualan seJalu akan 

menambah kontribusi, sernentara itu biaya opcrasional bersifat reJatif stabil. Oleh 

karena itu, setiap kenaikan penjualan selama tahun betjalnn potensial untuk 

menillgkatkan Jaba perusahaan pada akhir tahun bersangkutan. Deugan 

memperhatikan kenaikan penjualan, berarti investor telah bertindak lebih dini 

untuk mengantisipasi laba per saham di akhir tahon. 

2.2.4.6 Hubungan Antara Harga Saham dan Laba Operasional 

HubWlgan antara laba dan penjuaian menunjukkan kemampua.'1 

manajemen dalam rnenjalankan perusahaan sampai berhasil dan memulihkan 

harga pokak barang dagang atan jasa, beban operasi (tennasuk penyusutan), dan 

biaya bWlga pinjaman (Helfert. 1995). Rasia ini juga menunjukkan kemampuan 

perusahaan menyisihkan matjin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi 

pemilik yang telah menyediakan modal dengan suam risiko_ 

Rasio labaipenjuaJan yang besar berarti perusahaan bisa menyisihkan 

mwjir. yang hesar kepada pemilik modal (investor), dan sebaliknya. Sehingga 

rasio Jaba/penjualan ini berhubWlgan positifterhadap harga saham. 

Rasio labalpenjualan yang besar menwljukkan bahwa prospek perusahaan 

untuk menghasilkan laba cukup baik.. sehingga akan memberikan kepercayaan 

investor temadap manajemen. Kepercayaan investor terhadap prospek masa dep&n 

I rc· 
~: .... '. 

---~-
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perusahaan akan direspons dengan upaya Wltuk memiliki saham perusahaan itu. 

sehingga akan menaikkan harganya. 

2.2.5 lnformasi Fundamental Eksternal Perusabaan 

Masa depan perusahaan harns dianalisis disesuaikan dengan kondisi 

tingkungan di tempat perusahaan berada, karena barga saham sekarang tergantWlg 

pada mass depan perusahaan. Saoyak infonnasi fundamental yang berasal dari 

luar perusahaan yang dapst mernpengaruhi harga sahJIll di pasar sekunder. Di 

antaran:va, US Prime rate, London interbank o.tJerred rate, Kurs USS, Kurs Yen, 

Bunga SBI, dan inflasi. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1. Kerangka Konseplual 

Privalisasi yang diterapkan pad. Ba:lao Usaha Milik Negara (BUMN) 

secara mikro bertujuan untuk meningkarkan kincrja perusahaan yang sel~jutnyr. 

diharapkan akan berdampak pada kenaikan harga saharnoya eli pasar modal. 

Kinetja yang dimaksud adaIah kioeJja kcuangan yang eliukur dengan 

menggunakan rasio-rdSio keuangan. Rasio-rasio yang digunakan da1am penelitian 

ini terdiri dari; return on equity (ROE). earning per share (EPS), debt tv equity 

raUo (DER), soles 10 IOta} capllal dan operation profil margin (OPM). Hubwlb"3l1 

dari variabel-variabel tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.1. 

Gamtar 3.1 Kernngka Kooseptua' 

Privatisasi 
BUMN 

Kinerja 
keuangan 

relumon eaming per debito .fales 10 total Opff-aIillg prrlfit 

equity share equity ratio capiloJ ........ 

~ 
Pendapatan 

"l,'lhllm 
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3.2. Hipotesis 

gerdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang diajukan., maka 

bipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adaJah: 

,. kinerja perusahaan yang diukur dengan return on equity (ROE). 

earning per !ihare (EPS). deht 10 equity ralio (DER), saMs /0 IOtal 

capital, dan operating profit margin (OPM) secara serempak 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan saham BUMN di. Bursa 

Efek Jakarta. 

kincrja perusahaan yang diukur dengan return on equity (ROE). 

earning per share (EPS). debt to equily ralio (DER), .';(Jles /0 tolal 

capital, dan operating profil margin (OPM) secara parsiaJ memiJiki 

pengaruh terhadap pendapatan saham BUMN di Bursa Efek Jakarta. 
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BAR IV 

METODE PENELITfAN 

4.1. Pendekallln Penelitia. 

. Berdasarkan permasalahan penelitian yang akan dipecahkan. maka penelitian ini 

tennasuk: jenis penelitian eksplanatori. Penelitian itu bertujuan untuk: mendapatkan 

penjelasan mengenai hubungan-hubungan antarvariabel dan melakukan pengujian 

hipotesis yang telab dirumuskan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

regresi linier berganda. yaitu suatu pendekatan dimana di dalamnya terdapat pembuktian 

hipotesis yang didasarkan pada data·data kuantitatif yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalab data ,ekunder yang diambil 

dan laporan.-laporan keuangan tahunan para emiten BUMN non keuangan di BEJ yang 

menjadi obyek penelitian. 

4.2.ldentilikasi Variabel 

Oaiam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variahel 

terikat. Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini terdiri dari: 

l. eamingper share (XI) 

2. return on equity (X2) 

3. debt to equity ratio (X,) 

4. sales to IOtal capital (X4) 

5. operali:lg profit margin(Xs) 

27 
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Sebagai variabel terikat dalam penelitian adalah pendapatan saham Badan Usaha Milik 

Negara (BUM;o-r, non-keuangan di Bursa Efek Jakarta. 

4.3 Definisi Operasional 

I, Pendapafan sahanr (Y) merupakan pendapatan saham biasa individual pada 

closing price bulan April setelah seluruh emiten BUMN menyampaikan Japoran 

keuangan tahun sebelumnya, mulai tahun 1997-2004. Pendapatan saham itu 

merupakan selisih harga saham pada akhir perdagangan buJan ApriJ tahun t+ J 

dengan harga saham pada akhir perdagangan Februari ta"un t+ 1. Pendapatan 

saham tersebut diukur dengan rnenggunakan persamaan: 

~/=£m,-+l - PW+l 

Pifl+J 

Keterangan : 

R" ~ Pendapatan sabam i pada tahlm I 

p"",/ ~ Harga saham i pada akhir perdagangan April tabun t+l 

Pijt+J = Harga saham i pada akhir perdagangan Februari tahun t+1. 

2. Rehlm 011 equity (XI) atau disingkat ROE adalab perbandingan lab. bersih 

dengan total equity yang menunjukkan berapa laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki, dinyatakan daIam suatu rasio. 

Return on EqUity = Net profit 
EqUity 

ROE : Tingkat pengembalian ekuitas pada 31 Desember 
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Net profit: Laba selama setahun hingga 31 Desember setelah dikurangi pajak, 

bWlga, depresiasi 

Equity: Modal yang terdiri dari modal dasar, laba ditaban, dan agio saham per 31 

Desember 

3. Earning per share (X2) atau disingkat EPS merupakan perbandingan antara 

laha bersih setelab pajak dengao jwnlab lembar saharn yang beredar, dinyatakilll 

dalam suatu rasio. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Net profit 

Earning per share = Net profit 
Lstock 

: Laba selama setahun hingga 31 Desember setelah dikurangi 

pajak, bunga, depresiasi 

L stock: Jwnlah lembar saham per 31 Desember. 

Dalarn penelitian ini, EPS yilllg dimaksud adalah perubaban EPS tahun t dengao 

t-I. Perhitungannya adalab sebagoi berikut: 

V EPSit ~ EPSit - EPSild 
EPSit.] 

v EPSit: Perubahan earning per share saham i tahuo / 

EPSit : Earning per share sabam j tahuo I 

EPSit_l : Eamingper share saharn i tahun t-l 

4. Debt to equity ratio (X3) atau disingkat DER didefinisikan sebagai proporsi 

total hutang terhadap total ekui.tas. DER merupakan variabel yang berkaitan 

dengan kebijaksanaan perusahaan dalam menggunakan hutang Wltl'k memenuhi 
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kebutuhan dananya. Rasia tni menggambarkan seluruh kekayaan perusahaan dan 

risiko financial yang akan menjadi beban perusahaan di masa mendatang, diukur 

dengan skala rasio, dapat di hitung: 

Debt fo Equity Ratio c_ Total Debt / Total Hquity 

Tolal debt. Total hutangjangka panjang dan pendek per 31 Desemher 

Total Equity: Total modal per 31 Oesernber. terdiri dari modal dasar, laba ditahan 

dan .gio saham 

5. Sales /0 /0101 capital CN) 

Merupakan ukuran kemampu.n dan keefektifan man'Jemen dal.m mengelola 

aktivany. untuk menghasilkan penju.lan atau lebih dikenal dengan perputaran 

aktiV3. Rasio ini dihitung dengan rwnw sebagai berikut 

Sales to tolal capital = sales / asset.~ 

Sales to totai capital: Nilai penjualan selama setahun hingga 31 Desember 

Assets: Nilai aktiva per 3 t Desember 

6. Operaling profil margin (X5) 

Merupakan ukuran kemampuan dan efisiensi manajemen perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari operasional perusahaan. Rasio ini dihitung dengan rumus 

sebagai herikut: 

Operating profit margin = Operation profit 
Sales 

Operul ion profit: Laba usaha selama setahun hingga 31 Desember. 

Sales: NiJai penjualan bersih selama setahun hingga 31 Desember 
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4.4 Jenis, Sumber Data, dan Populasi 

Data yang diperlukan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan emiten 

yang sahamnya termasuk kelompok BUMN non keuallgan yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta dari tabun 1997-2004. Data lain yang diperluklln adaIab harga saham (pada tabun 

berikutnya) pada hari penu\upan perdagangan bulan Februari dan April, mulai 1998-

2005. 

Penelitian ini merupakan penelitian POPUlasl. karena seluruh populasi dijadikan 

sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian adalab BUMN non-keuangan yang 

sahamnya sudab terentat pada Bursa Efek Jakarta pad. akhir 1997 dan masih tercatat di 

BEJ hingga hari perdagangan bulan April tabun 2005. 

4$. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang diperlukan dalam p,::nelitian ini adalah sebagai 

beriku\: 

I. Survei pendabuluan 

Survei ini djtitikberatkan pada pencarian atau pengwnpulan infor.nasi yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas serta alternatif pemeeahannya. 

2. Pengumpulan data 

Seluruh data yang diperlukan merupakan data sekunder yang meliputi Iaporan 

keuangan. sejarah dan perkembangan perusahaan yang seluruhnya diambil dengan 

menggunakan teknik dokumentasi dari Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. 
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4.6 Model dan Teknik Analisis 

4.6.1 Model Analisi. 
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Mengacu pada hipotesis yang diajukan, maka model analisis yang digunakan 

daJam penelitian ini adaJab regresi linier berganda, y:mg berguna untuk menguji apakah 

variabel bebas ~'1ng dimasukkan dalam model memiliki pengaruh signifikan tcrhadap 

variabel terikatoya. Model selengkapnya sebagai berikul: 

Y il = a + b pY/iI-J + b 2 X2i1_J + b ;Xlii.} + b';:4tl_J + bY{Jil_J T e 

Dimana, 

Yit ~ Per.dapatan saham i tabun I 

XU_l ~ Return on Equity (ROE) saham i pada periode tabun I-I 

J("l ~ Earning Per Share rEPS) saham i pada periode tabun I-I 

X"'-l ~ Debllo Equity(DER) saham i pada period. tabun I-I 

X-I/I./ = Sales to toltJl capital saham j pada periode tahun 1-1 

X'U-l ~ Operatingprojit margin saham i pad. periode tabun t-I 

B J-J = Koefisien regresi 

a = konr.tlnta 

e ~ residual 

4.6.2 Teknik Analisis 

Untuk menjawab hipotesis yang telab diajukan dalam penelilian ini, maka 

digunakan model regresi linier berganda. Regresi linier berganda digWlakan untuk 
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melihat pengaruh antara variabel terikat (dependenl variable) dan variabel bebas 

(independent variable). 

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagi berikut : 

Tahap pertama : 

Menghitung variabel-variabel yang akan diregresikan dengan langkah-langkah: 

a. Menghitun!\ pendapatan saham i taboo I 

b. Return on Equity (ROE) saham i pada periode tahun I-I 

c. Earning Per Share (EPS) saham i pada periode tabun I-I 

. d. Debt to Equity(DEl?) saham i pada periode tahun t-I 

e. Sales to total capital saham i pada periode tabun I-I 

f. Operatingprojit margin saham i pada periode tahun f-/ 

Tahap kedua: 

Melakukan analisis regresl dengan menggunakan model analisis regresl tinier 

berganda yang digunakan . 

Tahap ketiga : 

Melakukan uji hipotesis dengan langkah sebagai berikut : 

a. Me1.1kukan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Langkah yang ditempuh sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis statistik : 

Ho : bi ~ 0, tidak ada pengarub Return on Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS). Debt to Equity (DEl?), sales 10 tOlal capital dan operating profil 

margin secara parsial terhadap pendapatan saham perusahaan BUMN non 

keuangan yang listing di BEJ. 
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HA : <11 '* O. ada pengaruh Return on Equity (ROE), t.arning Pcr Shure rEPS). 

Debt 10 Equity(DER}, sales to lolal capital dan opera~ing profit margin 

secara persial terhadap pendapetan saham BUMN non keuangan yang 

lidling di BEJ. 

2. Menentukan Level o/Significant sebesar 95% atau a = 5% 

3. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, menggunakan uji dua arab atau dua 

ekor, cient~an menggunakan derajat kebebasan sebesar n-k-l. 

4. Diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ho gagal ditolak apebila -tl2a <t < tll2a 

Ho ditolak apebila t <-tll2a atau t >tll2a 

b. Melakukan uji F untuk mengetahui pengaruh seeara bersama-sama dari variabel

varia""l hehas terhadap variabel terikat. 

1. Menentukan hipotesis statistik 

Ho: hi = O. berarti tidak ada pengaruh return on equily (ROE). earning per ,fOOre 

(EPS), debt to equity (DER), sales 10 tOlol capilal dan operating profil 

margin secara simultan terhadap pendaratan saham perusahaan BUMN non 

keuangan di BEJ. 

HA : bl , b2, b3• b4, bs '# 0, berarti ada pengaruh return on equity (ROE)~ earning per 

share (EPS). dt:bt to equity ralio (DER). sales 10 100ai capital dan operating 

profit margin secara simultan terhadap pendapatan saham perusahaan 

BUMN non keuangan di BEJ. 

2. Menclltukan Level a/Significant 95% atau a = 5% 
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3. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, menggunakan uji dua arah atau dua 

ekor, dengan menggunakan derajat kebebasan sehesar n-k-l. 

4. Diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ho gagal ditoJak apabila F < F""" 

HO ditolak apabilo F < F""" 

c. Menghitung koefesien determinasi. 

Semakin besar R2 berarti makin tepat persamaan perkiraan regresi linier tersebut 

dipakai sebagai alat peramaJ, kareno variasi perubaban variabel terikat dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel bebos. 

Semua perhitungan uji F, uji T, dan uji detenninasi itu dilakukan dengan bantuan 

software aplikasi komputer, yaitu Program SPSS release 12. 0 for Windows. 

4.7 Uji Gejala Penyimpanga. Asumsi Klasik 

4.7.1. Multikolinieritas atau Kolinieritas Ganda 

KoIinieritas ganda merupakan situasi dimana terdapat korelasi ganda yang tinggi. 

bilamana salab satu dari variabel-variabel i.dipe.dent beregresi terhadap yang lainnya 

(terdapat korelasi yang tinggi antarvaria.beJ independent). Kc·nsekuensi atau akibat yang 

ditimbulkan apabila asumsi ini tidak terpenuhi : 

1. Penaksiran koefisien regresi masih mungkin dilakukan tetapi memiliki standar deviasi 

yang lebib besar. 

2. Oleh karena nilai standar error dari koefesien regresi besar, maka dan itu dengan 

sendirinya interval kenyakinan untuk parameter dan popuJasi cendenmg melebar. 
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3. Dengan tingginya tingkat kolinieritas, probabilitas untuk rnenerima hipotesa., padahal 

itu salah, menjadi membesar nilainya. 

4. Standart errornya menjadi sensitif 

4.7.2 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan asumsi yang menyebutkan bahwa gangguan ei 

rnempW1yai varian~ yang sarna. ApabiJa asulllsi ini tidak terpenuhi atau terdapat 

heteroskedastisitas, maka akibatnya adalah penaksir OLS tetap tidak bias serta konsisten 

tetapi variansnya minimwn. Sehingga uji signifikan tidak Jag; akurat. Di samping itu 

metode OLS akan memberikan kesimpulan yang salah bila tetap digunakan. Jika terjadi 

gejala pelanggaran heteroskedastisitas pada salah satu atau beberapa variabt!1 bebas, 

maka bisa dilakukan penanggulangan denga cara transfonnasi log 
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

S.I.1. Badan U.aba Milik Negara (BlIMN) 

Undang~Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa petaku ekonomi 

nasionaJ terdiri atas riga bentuk usaba: swasta, hadan usaha milik negara 

(BUMN). dan koperasi. Artinya, konstitusi mernaklumatkan bahwa di Indonesia 

terdapat perusahaall-perusahan yang dimiliki uegara, atau Badan Usaha Milik 

Negara, selain usaba swasta dan koperasi. 

BUMN pada awalnya merupakan "kelanJutan" dari perusabaan-perusabaan 

besar milik pemerintah dan swasta Belanda yang beropersi di Indonesia Sebagian 

besar adaJah perusahaan-pemsahaan be5ar milik pemerintah dan swasta BelaIlda 

yang mengelola utilitas puhlik. 

Eksistensi BlJMN dimulai dari nasionalisasi perusahaan-perusabaan 

Belanda pada tahun 1957. Selama terjadinya nasionalisasi kepemilikan., 90% 

produksi perkebunan beralih u:ngan ke Pemerintah Indonesia. Demikian juga 

dengan 60% perdab'llJtagan luar negeri dan sekitar 246 pabrik. perusabaan 

pertambangan. perbankan, perkapalan, dan berbagai sektor jasa. Nasionalisasi 

mengakhiri dominasi ekonomi Belanda sekaligus menjadi titik awa1 pembentukan 

BUMN Indonesia. 

17 
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Kinerja BUMN 

MeskipWl ditopang oleh berbagai kebijakan yang menguntungkan. namun, 

kinetja BUMN cenderung memburuk dari tabun ke tahW1. Hal itu seperti terlihat 

pada tabel berikut 

Tabe15.1: KinerjaBUMN 1995-2002 

Tahun .. ___ Aset 
, f.nH". R 

. . 4 . 
27% 

~ '998 
1999 t38 18% 

3% 

Gambaran peningkatan-peningkatan dengan fluktuasi ya.'1g ekstrem, seperti 

yang digambarkan tersebut (pada tabun 1996 dan 1997 naik 27% dan 26%. 

sementara pada tahuul998 anjlok sampai minus 18%), menunjukkan kineJj(i 

agregat BUMN yang tidak sehat. Sahkan, pen unman persentase return on asset 

(RoA) dari 4,2% (1988) menjadi 2,4% (2002) mengungkap merosotnya 

prodllktivitas BUMN. 

Dengan demikian, dapat diinterprestasikan bahwa perbaikan kesehat8n 

BUMN pada kurun waktu tersebut lebih banyak ditempuh dengan cam 

menglJcurkall dana segar kepada masing-masing BUMN. Perbaikall kondisi 

BUMN itu dapat dibaca lebih sebagai rekayas(J akuntansi dan keuangan daripada 

perbaikan kenerja manajemen daJam arti sesunggulmya. Gambaran "kesehatan 

semu" dari BUMN dapat dilihat pada tabeI berikut. 
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Tabel 5.2: Kesebatan BUMN 1995-2002 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 1995 hingga 2002, rata

rata tingkat keseitatau BUMN sangat memperhatinkan. Seeara rata-rdta, selama 

kurun waktu delapan ta1UUl hanya 48,88% dari selwuh BUMN yang masuk 

kategori sebat (sehat dan sehat sekali). 

Pada taboo 1997/1998, kontnbusi BUMN dan deviden tetbadap total 

penerimaan bukan pajak adalah Rp 1,096 trili.m terhadap Rp 2,383 triliun, atau 

sekitar 46%. Pada tahun 200112002, kontribusi BUMN dari dividen terhadap total 

penerimaan bukan pajak nilainya Rp 1,477 triEuu terhadap Rp 7,801 triliun. atau 

sekitar 14% saja. Jadi, kontribusi BUMN dari deviden terhadap pend8patan bukan 

pajak antara tabun 1997/98-200112002 merosot 320/0, atau mengalami 

kemorosotan rata-rata 6,4% per taJnUl. 

Peroleban negara dan pendapatan pajak penghasilan (PPh) BUMN temadap 

total penerimaan pajak pada tabWl 1997/1998 ,enilai Rp 1,438 triliun tetbadap Rp 

3,489 triliun, atau mernberikan kontribusi 41,2% terhadap total penerimaan pajak 

Perol.ehan negara dari pendapatan pajak penghasilan (PPh) BUMN terhadap total 

penerimaan pajak pada tahun 200112002 senilai Rp 2,202 triJiun terhadap Rp 

20,52 triliun. atau hanya 9,8%. Jadi, kontribusinyli. merosot manjadi 9,80/0. 
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Artil'!ya, antara talUUl 1997/98-2001102 terjadi kemorosotan rcJatifdari kontribusi 

BUMN dari PPh ke total penerimaan pajak sebesar 31.4%. 

Denukian juga dalam hal produktivitas, yang tcrcennin dari 

profitabilitasnya. Pada tabun 1997198 total aset BUMN adalab Rp 179,153 trililID, 

sementara pada tahun 200112002 melipat menjadi Rp 312,802 trihulL Namun,. 

peningkatam aset tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan laba. Laba BUMN 

sebehll" pajak pada tahun 1997198 adalah Rp 8,3 triliun, sementara pada tabun 

200112002 adalah Rp 9.323 triIilID. Jadi, peningkatan aset sebesar 75% hanya 

mampu mendongkrak keuntlUlgan sebesar 12% saja. Itu belwn dari sisi deviden. 

Pada tabun 200012001, yang diswnbangkan BUMN kepada APBN masih 

keell, yakni hanya Rp 1,25 triliun. Jadi diukur dengan total asetnya yang Rp 291,9 

triliun, skaT RoA (return on asset) sangat kedl, yaitu 2,75%. Pada badan-badan 

usaha yrulg efisien, mereka memiliki nilai RoA 20%. Dengau RoA yang sebesar 

2,750/0, maka BUMN dapat dikatakall mengaiami penggerogotall aset (as.iel value 

destruction) lebih dari Rp 12,5 triliun per tahun, 

Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBl) memUljukkan bahwa pada talum 1993, 

total aset dari 300 perusahaan raksasa atau konglomerat adaIah Rp 227 tnlilUl dan 

memililci omzet sebesar Rp 144,4 triliun, atau 63,61%. Pada tahutl yang saum 

BUMN memiliki total aset Rp 267 triliun, namun ltanya memiliki omzet Rp 82 

triliun, atau 31,7% saja. Dua tahlUl berikulnya, 1995,300 konglomerat Indonesia 

dengan total aset Rp 343 triliun dan memiliki ornzet Rp 150 triliun, atau 43,730/0. 

Pada tahWl yang sarna, total aset BUMN adaIah Rp 291 triiilUl, nanuUl hanya 

memdiki orozet Rp 100 miliar , atau 34,48%. Jadi secara relatif pun kinelja 
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BUMN pada saat itu kaIab di banding swasta. lni merupakan indikator tidak 

efisiennya proses bisnis di BUMN. 

KineJja BUMN secara rata-rata juga tida\; baik. Sampai 31 Desember 1997, 

banyak BUMN yang terlibat di banyak sektor perekonomian nasional, dengan 

total aset sebesar Rp 461,6 triliun. Di antara 160 BUMN di bawah pengawasan 

Kantor Menteri Negara Pelldayagunaan BUMN, 74 perusahaan stau 42,6% 

termasuk dalam kategori baik dan baik sekaH. Scmentara, sisanya (53,8%) berada 

pada kondisi kurang baik dan tidak. baik, dengan kondisi rata-rata tidak efisien. 

Hal itll terlihat dari pertumbuhan aset yang lebih tinggi daripada labany •. Pada 

tabun 1997 aset BUMN berkembang sebesar 27,7%, namun laba yang diperoleh 

jaub eli bawah persentase itu. 

Indikasi lainnya adalab rendahnya tingkat Return on Investtnent (Rol) dan 

Return on Equity (RoE). Rata-rata RoI dan RoE relatif rendah 3,5% dan 9,6%. 

Kedu811ya jauh di hawah tingkat pengelliaran modal yang nonnalnya 14 %, atau 

bahkan 60% pada kondisi yang semakin tertekan. 

5.1.2. Pcrusahaan Sample Penelitian 

Padn bagian ini diuraikan gambaran-gambaran perusahaan BUMN non 

keuangan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang menjadi sample pada 

peneJitian mi. yaitu: 
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1. PT Telekomuoikasi Indonesia Tbk. 

Perusahaan perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk pada 

muJanya merupakan bagian dari Post en Telegraafdienst yang didinKaD pada 

tabun 1884 berdasarkan Kepurusan Gubemur lenderal Hindia Selam!a No.7 

Tanggal27 Maret 1884 dan diunllunkall dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 

52 !lIn~'lI13 April J 884. 

Pada taboo 1991. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991. 

status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (persero} 

Perusahar'l didirikan berdasarkan Akta nctans Imas Fatimah, SH. No. 128 

tanggal 24 September J991. Akta pendirian tersebut telah disctujui oJeh oleh 

Menten Kehakiman Republik Indonesia dengan sural Keputusan No. C2-

6870.HT.OI.OI.Th.I991 tanggal 19 Nopernber 1991 dan diurnumkan dalam 

Berita Negam Republik Indonesia No. 210 tanggal17 Januari 1992. 

Sesuai Pasal 3 AlIggaran Dasar perusaitaan, ru8ng liugkup lregiatan 

perusahaan adalah melakukan usabajasa di bidang telekomunikasi dan informasi. 

Untuk itu, perusahaan mcrencanakan, membangtUl, menyediakan, 

mengembangkan mengoperasi-kan, memasarkan, atau menjual, menyewakan dan 

memelihara jarillgan telekomunikasi dan infonnarika. 

Kegiatan utama perusahaan adnlah menydenggarakan jasa telekomunikasi 

dalam negen yang meLiputi telepoa, teleks, telegram, satelit, surat elektronik dan 

jasa komunikasi bergerak dan seluler. Dalam Ta.'lgka mempercepat pembangtman 

sarana telekomunikasi dan menjadikan perusahaan sebagai operator bertaraf 

intemasional. serta meningkatkan teknologi, pengetahauan dan keah1ian pant 
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karyawanya, pada tal1Uo 1996, pemsahaall telah meJakukan keIja 5ama dengan 

para mitra dalam pembangtman, penge10iaan dan pengoperasian sarana 

telekomWlikasi di lima dati tujuh divisi rCglonal metalui Pola KeIja sarna Operasi 

(KSO). 

Pemegang saham PT T elkom Thk adalah: Pemerintah RI 51,190/0., Noroac 

lnc. 6,790/0., Bank of New York. 7,06%, dan masyarakat 34,96%. 

2. PT Indo,at Tbk. 

PT 11ldosat Tbk. didirikan dengan nama PT Indonesian Satellite Coporation 

pada tanggal 10 November 1967 dan mempakan pemsahaan PMA. Pada tahml 

1980, perusahaan dijual kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi 

Badan Usaba Milik Nega .. (persero). Pada tanggal 30 September 2004 

perusahaan mengubah nama perusahaan dan PT Indonesian Satellite Corporation 

Tbk menjadi PT Indosat Tbk. 

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar, perusahaan bertujuan unluk 

menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta infonnatika deogan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan dan/atau jasa 

telekomunikasi serta usaha infonnatika. 

Kedudukan perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomWlikasi 

intemasional ditegaskan kembali berdasarkan Undang-undang No.3 Talmn 1989 

tentang telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No.77 tahun 1991. 

Pemegang saham PT Indosat Tbk adalah: Indonesia ComlllWlication 

L'mited Mauritius 41,07%, Pemerintah ~I 14,69010, dan masyarakat 44,2c)o/O 
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3. PT Semen Gresik Tbk. 

PT Semen Gresik (Persero) Thk. didirikan pada tanggal 25 Maret 1953 

dengr.IJ nama NV Pabrik Semen Gresik dan memulai kegiatan kom,ersialnya 7 

Agust.1S 1957. Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan 

perusciliaan negara (BUMN) herdasarkml Peraturan Pemerintah No. 132 tahwl 

1%1. kemudiall berubah meluadi PT Semen {]resik (Persero) pada tanggal 24 

Oktober 1969. 

Anggaran dasar perseroan te1ah mengalami beberapa kali perubahan dan 

yang terakhir berdasarkan akta notaris. Ny. Poerbauingsih Adi Warsito. SH. No. 

12 tallggal 12 Maret 1999. Perubahall tersebut diumumkan dalam Leulbaran 

Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 1999, tambahan No. 

157. 

~uang lingkup ke,briatan perseroan dan anak perusahaan meliputi berbagai 

kegiatall illdustri, namuo kegiat3n utamanya adnlah produksi dan distribusi semen. 

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di n. Veteran Gresik Jawa Timur. 

Sedangkan lokasi pabrik berada dj Gresik dan Tuban Jawa TimUf, Indamng di 

Surnatera Barat serta ?angkep di Sulawesi Selatan. Hasil produksi perseroan dan 

anak perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar llegeri. Saar ini, pemegang 

sallam PT Semen Gresik adalah: Pemerintah Indonesia 51,010/0. Cemex SA 

25,53%, dan publik 23,46%. 
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4. PT Aneka Tambang Tbk. 

Perusahaan perseroan PT Aneka Tarnbang 10k didirikan pada tangga15 Juli 

] 968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tabun 1968 dengan nama 

Perusabaan Negara (PN) Aneka Tambang. Pada tanggal 14 JUDi 1974. 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1974, status perusahaan diubah 

dari Pel1.lsahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas dan sejak itu dikenal sebagai 

Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang. 

aerdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, mang lingkup kegiatan perusahaan 

adalah <Ii bidang penambangan berbagai jenis bahan gali<m, serta menjaJankan 

usaha di bidang industri. perdaganl,rall, pengangkutan dan jasa lainya yang 

berkaitan dengan bahan galian. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pacta tanggal 5 Juli 1 %8. 

Sedaugkan ppmegang saham PT Aneka Tambang Tbk adalah: Perul:rintah RI 

650/0. Open Heimer FD Inc. 9,00%, dan masyarakat 26%. 

5. PT Timah Tbk. 

PT Timah Tbk. didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976. Pada tanggal 3 

Agustus 1995, pemsahaan mengubah d.iri menjadi pemsahaaIl pubJik dengan 

penawaran saham Seri B dan Global Depository Receipts (GDR) secara 

bersamaan melalui pasar modal domestik dan internasional pada J 4 Agustus 

1995. 

Pada tanggal 27 Desember 1995, perusahaan memperoleh persetuju8n dati 

Badan Pengawas Pasar Modal melalui suratnya no. S-1246/PMlI995 untuk 
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meJakukan penawaran wnwn alas 176.155.000 sahalTI Sen B dan GDR milD: 

perusahaan. Penawaran umum yang terakhir dilakukan pada tanggal 19 Ok10ber 

1995. 

Pada tanggal 7 Mei 1998, sehubungan dengan pengeiompokan unit usaha 

penl!i~lhaan. Dengau perubahan anggaran dasar tersebut. nama perusahaan 

beruhah dan PT Tambang Tintah (perseroJ meluadi Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Timah Tbk, disingkat PT Timah Tbk. 

Perusahaan dan anak·anak perusahaan belUsaha dalam bidang 

pertambangan. perindustrian. perdagangan, pengangkutan, ~.an jasa. Kegiatan 

utama perusahaan adalah berfungsi sebagai perusahaan induk yang me1akukan 

kegiatan investasi dan melakukan jasa pemasaran kepada grup. 

Perusahaan berkedudukan di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Perusahaan 

mempekerjakan 517 karyawan (2003: 426 karyewan). Total karyawan grup adalah 

4.607 orang (2003: 4.889 orang). Pemegang saham PT Timah Tbk saat ini adatah: 

Pemerintah Rl6S% dan masyarakat 35%
• 

5.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan perkembmlgan dan variab~l-variabel yang 

digunakan dalam pellelltian 1m. baik variabel dependen maupUll vaciabel 

independen. 
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5.2.1. Perirembangan Pendapatan Saham Perusahaan Sample 

Perkembangan pendapatan saham pcrusahaan-perusahaan sample sclama 

periode penelitian seperti yang ditW1jukkan oleh Tabe15.3. sebagai berikut 

Tahel 5.3. Pcndapatan Saham Pemsahaan Sample (%) 

! BUMNffHl 199 19. 2000. 2001 200 200 20041, 2.., Rata-rat 
; TelL:om -1 30,91 ·5,~ -17,9 IS,b 14,6 to,2 -3,3' 4.31 

b'nd'" -8, 27,K6 -21,". -2g 27.S 10,8 '.' -17,6 ~~ 
Semen Gresi -1,3 36,5 -2.3~ -37,1 46,1<i 5,_ 10,6 I -10/) 5,91 

An ... -1,5 5,1 -J1,IZ -16,7 J -9,3 -zq -I, I( -3,8~ 
Tintal/ -1l,51 50, -1l.5~ -22,5 ·1 0 -3,61 -1 Hi , 

Rata-rat~ -6,SE 30 18 -11 67S -23.BE 2202 4,3 1968 -72 . Sumber. Bursa Efe&.: Jakarta (DlOlah) 2005 

Dari Tabel 5.3. di atas, terlihat bah'o'l'8 PT Semen Gresik Tbk. memberikan 

pendapntall snham rata-rata tertinggi yaitu sebesar 5.91 %. Artiuya. kinerja 

keuangan PT Semen Gresik direspons oleh pasar seeara positif rata-rata sebesar 

5.91 ~.()_ Pendapatan saham sebesar itu adalah pendapalan saham yang diperoleh 

dan s~lisih harga pada hari penutupan perdagangan April dibandin~ hari 

penutupan Februari. Ini dengan asmnsi bahwa pada hat; terakhir perdagangan 

Febmari. investor belW11 memperoleh infonnasi tentang kineJja keuangan 

perusahaan, sedangkan han nkhir perdagangan April adalah harga yang 

mencenu.ilkan respons investor setelah mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

pada bulan Maret. 

Kinerja keuarlgan PT T elkom Tbk juga direspons cukup bat"k oleh 

investor. Itu ditunjukkan olch pendapatan saham yang besamya 4.36%. Semen tara 

itu, kinerja PT Aneka Tambang dan PT Timah rata-rata direspons negatif yang 
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dituojukkan dengan pemuunan harga saham sefelah investor mengetahui kinerja 

keuangan kedua perusahaan itu. Selama delapan tabWl 1998-2005, banya sekali 

kineJja keuangan PT Timah direspons positif oleh investor. yaitu tabun 1999. 

S:dang saham PT Aneka Tambang dua kali direspons positif, yaitu tabun 1999 

dan 2002, masing-masing sehesar 5.13% dan 30%. 

Dari label itu juga bisa dilihat bahwa pendapatan saham BUMN-BUMN ito 

sangat fluktuatif Dati rata-rata pendapatan sah3lI1. lima BUMN tersebu~ tampak 

bahwa pada tahun setelah meng-dlami keterpurukan tabun 1997-1998. BUMN

BUMN itu memberikan pendapatan saham yang paJing tinggi tahun J 999 sebesar 

30,18%, Ialu anjlok drastis tabWl 2001. TabWl Ialu naik lagi tabWl 2002, dan 

menunjukkan trend JD\..'1lurun hingga 2005. Hal itu 

Beberapa tabun, pendapatan sabam BUMN-BUMN itu negatif. Artinya, 

harg<l sahamnya justru turoll, ketika para investor di pasar modal (BEl) 

meugetahui killeIJ"a BUMN tersebut Dari delapan rahun yang diteliti, 1998-2005, 

empat kali BUMN-BUMN itu memberikan pendapatan saham Degan£. yang 

ber.uti harga saham pada hari terakhir perdagangan April tumn dibanding hari 

pc~dagangan terakhir Febnuui. Hal itu berarti, kinerja keuangan BUMN pada 

empat tahun itu, 1997, 1999,2000,2004, dircspnns negatif oleh pant investor. 

Selaiil faktor fundamental perusahaan BUMN sample mi, rendalmya pendapatan 

saham, bahkall negatif, itu juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti 

fundamental makroekonomi Indonesia yang k.wang mendukung sektor bisnis 

pasca krisis. 

Hal itu sangatjeias hila melibat gratis pac.a Gambar 5.1 di bawah ini: 
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Gambar 5.1. Grafts Perkembangan Pendapatan Saham Pemsahaan Sample 
Tahun 1998-2005 (%) 
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5.2.2. ReIJlm on Equity (ROE) Peru,ahaaD Sample 

Return on equity (ROE) perusahaan BUMN yang menjaru sample 

penelitian ini dapat diHhat pada Tabe) 5.4. sebagai berikut: 

Tabel 5.4. Return on hquity Perusahaan Sample 1997-2004 (%) 

UMNI11I 
TTdkom 

rr An\om 
TTimah 

iUta-rala 

'997 ,998 ~ ___ F--OOO _ ()(Il_ 002 ~003 ZOO<. ~'!" 
1l.9 ll.l21 17,7 20,1t! 45,5 SS,Ql 35,t 30, 28.3 
21.3 27.15' 2K,9 30. 13,5 3,t 50,51 l2.3 23.5 

8,1 8,5~ 8,7 11,5 10,0<1 7,0 II,I 14,2 10.0 
61,8 22,19' 16,1 21,8 18,65 10,4 12, 32,5 24.5E 
21,9 41.01 22.8 20, 2,M: 0,7 2,71 11.1 15,5 

2521 22132 18.92 20,99 1805, 15,2 22,4 202 
Sumber. Annual Report BUMN-BUMN 1997-2005 

Tabel 5.4. itu memmjukkan bahwa RoE rata~rata PT Telkom Tbk. adaJah 

yang paling tingg~ yailu 28.37%_ Pad. lahun 2001 dan 2002. RoE PT Telkom 

45.58% dan 55.01% karena didukWlg oleh meningkatnya pendapatan dari 
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kenaikan tarif telepon dan pendapatan dari anak perusahaannya PT Telkomscl 

yang cukup tinggi. Tahun 2002, PT Telkom memperoieh laba bersih Rp 8 trilillll. 

Relw71 on equity PT Aneka Tambang Tbk. dan PT Indosat juga cuJ.:up baik, yaitu 

rata-rata masing-masing 24.33% dan 23,54%. Sedangkan RoE rata-rata PT Semen 

Gresik Tbk paling kecil, yaitu 10,03%. 

Tingkat pengembaJian ekuitas PT Aneka Tamhang dan PT Timah pasca 

krisis tampak cukup kecil. Bahkan, RoE PT Timah pada tahun 2001-2003 hallya 

2.46%, 0,76%, dan 2.71%. TanWl 2001-2003 itu, kinerja PT Timah memang 

sangat buntk. Laba bersihnya anjlok dari Rp 331, 56 miliar talum 2000 menjadi 

Rp 36.77 miJiar pada talll111 2001 dan han)'a Rp 11.27 miliar pada tallUn 

berikutnya. Penyebabnya, membengkaknya khan pokok penjualannya. Secarn 

umum, RoE BUMN-BUMN int mer.unjukkan trend penuflman. Sejak 1997, RoE 

rata-rJta BUMN itu terus mengecil, dan baru naik lagi pada talHIIl 2003, dan tuCWl 

lagi pada tahun 2004. 

Melihat data itu. sepanjang tahun penelitian delapan tahun, 1997-2004, RoE 

BUMN-BUMN im berkusar antara J S % hingga 2S %, tennaslik ketika memasuki 

krisis ekonomi tahun 1998-1999. Meski tunm saat krisis. RoEkelirna BUMN itu 

masih positif dan di atas 18%. Perkembangan RoE BUMN-BUMN non-keuaugan 

di BEl itu lebih jelas lagi dengan melihat [,'fafik perkembangall RoE 1997-2004-

seperti pada Gambar 5.2. di bawah ini: 
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Gambar 5.2. Perkernbangan RoE Pemsab.aan Sample 1997~2004 1'%) 
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5.2.3. Perkembangan Earning Per Share (EPS) Perusahaan Sample 

Perkembangan earning per share (EPS) perusahaC'.n-pemsahaan yang 

menjadi sample penelitian ini adalah sepeni yang disajikan pada Tabel 5.5 .. Data 

dalam TabeJ 5.5. ini merupakan perscntase pembahan EPS dari tahlID ke tahun 

sejak 1996 hingga 2004. Ini diiakukall agar EPS yang dinyatakan dalam rupiah 

tidak bias, mengingat nilai rupiah EPS unhLk masing-masing saJl3111 bisa 

berrnakna berbeda karena nilai per sahamnya berbeda. 

TabeI5.5. Earning Per Share (EPS) Perusabaan Sample (%) 

,----- ---r----"-1999'l 
.. _-_. 

Rata-
BUMNrrH 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 rata 
elkom 2,8 1,4 t--2?~ ~2.5 1 __ 4-'0 89, I -62,1 101,3 35,7( 

nd .... 6,6 71,7 25,3 30,8 -14,35 -78,2 261,2 -73,2 28,1< 

'emen Grs 13,'" -4,1 8_" 4~4 -7,37 -28,3 63,7 39,7 16,01 

f'ntam -23,8 162,21 26,61 63.5l -39,6 43,5' 12,1 26,' 33,8 

iPTTimah 17,6 192,0 38,7 4.2 -88,9 -69,8 231,81 383,5 88,(>< 

jRata-rata 341 84.5_ 35,8' 34.73 -21 83 ·81 IOU 95_5-
Sumber. AnnuaJ Report BUMN-BUMN, 2003 
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Dari tabel itu juga hisa dilihat babwa PT Timah bisa memberikan 

perubahan EPS rata··rata paling tinggi dibanding empat BUMN yang menjadi 

sample peneJitian ini, yaitu rata-rata 88,66%. Sebenamya, laba berSih yang 

dihasilkan PT Timah tabun 2003 tidak terlalu tinggi, yaitu Rp 36,497 miliar. Tapi, 

nitai itu humpir riga kali lipat dan laba bersih tahun sebelumnya yang hanya Rp 

11,278 miliar. Nitai itll sangat kecil dibanding (aha bersih PT Timah labun 1998 

yang mencapai Rp 518, 828 miliar akibat kemltlmgall selisih kurs yang sangat 

hesar saat krisis moneter. 

Perkembangan EPS penlsahaan-perusahaan im juga sangat fluktuatif. PT 

lndosat, misalnya, talum 200 I. 2002, dan 2004 mengalami pellurun8n perubahan 

EPS yang cukup tajam. Tapi, pada tahun 20e3, perusahaan telekol11unikasi itu 

mengalami peningkatan EPS yang Iuar biasa, yaitu 261,29 pcrsen. 

MeIihat tabel di atas, terlihat bahwa earning per share (EPS) BUtvfN-

BUM"l non-keuangan di BEJ mengalami perkembangan naik-tunm selama 

delap.ill tahun periode penelitian 1997-2004. Yanp, menarik. EPS rata-rata 

rneng.11ami penurunan yang cukup tajam pada tahun 200 I dan 2002, masing-

masing turon 21 % da~l 8 persell. Sejak tahUIl itu, EPS rata-rata justru mengalami 

peningkatan yang sangat tajam, yaitu 10 1,38% talnUl 2003 dan masih naik lagi 

95,54% pada tallun 2004. 

Perkembangan EPS BUMN-BUMN itu lebih jelas Jagi seperti tampak 

pada Gambar 5.3. di bawah ini: 
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Gambar 5.3. Perkembangan Earning per Share Perusahaan Sam;Jle (%) 
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5.2.4. Perkembangan Debt to Equity Ratios (DER) Perusahaan Sample 

Debt to equity ratio (OER) pemsahaan-perusahaan BUMN yang menjadi 

sample penclirian selama masa penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.6. Debt to Equity Ratio Pemsahaan Sample (%) 

BUMNfTH 1997 199" 1999 
" 

2000 2001 2002 2003 2004 Rata2 ! 
TTelkom 83,0 105,1 115,14' 109, 235,01 185,4 169,0 153,3 1-14.-14 
T Indosal I7A 22,6 20,77: 22,61 103,87 106,21 115,2 110,1 65,11 , 

fSemen Grs 101,521 163,9 145,5~ 150,' 175,7' 79,8 95,03 79,71 124,0 

TAntam 40,7 35,91 41,3; 43,25 327 27,95 142, 143.8 ('3.5~ 
TTimah 81,94 66, 14.77! 2!U 23,7 30,3~ 41.51 60,0<: -t6.I~, 

Itata-Rrua 649« 789 69,sO 70.9< 1156 859 113.8 1094 , 

Suntber: Amual Report BUMN-BUMN dl BEl 
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Dan Tabel 5.6. tcrscbut terlihat bahwa PT Telkom uall PT Semen Gresik 

memiliki utang rata·rata Icbih besar dibandmg modal (ekuitas}-nya. PT Telkom 

memiliki utang-rata-rata 44.43 persen lebih bcsar dibanding ekuilasnya. Bahkan, 

pada tahun 2001, utang Telkom 135% lebih besar dibanding ekuitasnya (DER 

235%), Meski begilu, utang yang besar itll tidak sampai membahayakan., karena 

laba "-eduB pemsahaan itll fiap tahull cukup bcsar untuk membayar deilan pokok 

dan h'mga. PT Telkmn dari talmn ke lahlln mampu mcngurangi beban utangnya. 

sehill~ga DER-nya (crus menurun. 

Dalam deiapan (ahUIl ittl, PT Aneka Tambang dan PT Timah cukup bisa 

mengendalikan u(angnya. Rasio utang dibanding modalnya rata-rata tidak 

m~leblhi 100%, yang berarti utangnya tidak lebih besar daripada ekuitasnya. 

DER BUMN·BUMN itll menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 

tahun 1997, rata·rata BUMN tersebut hanya memiliki D/:'R. 64,94%, tapi dan 

tahun ke tabun terus mellingkat dan mencapai di atas 100% pada (ailun 2001 

hingga 2004, kecuah tahUIl 2002 yang nlflm ke 85%. Perkemblngan rasio 

ntangl'!kuitas BUMN·BUMN itu bisa dilihat Icbih jeJas Jagi pada h"3mbar berikul 

In!. 
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Gambar 5.4. Perkembangan D);'R Perusahaan Sample (%) 
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5.2.5. Perkembangan Sale:~ to Asset Ratios Perusahaan Sample 

Perputaran modal (sales to a,\:<;d ratio) BUMN-BUMN yang menjadi 

sample penelitian ini adalah sebagai berikut 

Tabd 5.7. Sales to Asset Ratio Perusahaan Sample (%) 

BllMN/TH 1997 199" 1999 ZOOO lOOI 2002 2003 I 2004 Raea2 

TTelkom 29.5' 27.6 29.51 37.81 49.6 46.95 53,'-)21 60,3 41.94. 
T In:iosat 36,4' 36,1 475' 3'>,45 22.9\ 30,7 3J,6~ 37,8 35,36 

-- ------ C'-- --:~ -- ---- ----83.081' ---"---
emenGrs 31,1 32,·L ..f2,91 47_7U 53,1 62,4 9U 55.52 
TAntam 28,0 51.6( 47.01 62.25 67.9 66,81 49,-131 47.31 52 .. 56 
TTimah 60,1 119,8 97.6( 79.3' 97,1 81,4 98,14: 116,3 . 93,77 

ata-rata 37,0 53.5 529 53,)1 58 I 57 (, 63,13' 70.6 
Sumber. Annual Report BUMN-SUMN di BEJ 

Melihat Tabel 5.7. tersebut, diketahui hahwa sales rata-rata BUMN iUt 

relatif stabil antara 35% hingga 55%, atau kurang dati 60 persen aset perusahaan 
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yang dikelola. Hanya PT Timah yang rata-rata memiliki perputaran modal hingga 

93.77%. Babkan pada tahWl 1998 dan 2004 ini penjualannya melebihi nilai 

aktivanya. Meski begitu, penjualan yang besru. itu temyata tidak seialu diimball1,Q 

oleh laba bersih yang besar bagi PT Timah, karena tingginya beban biaya. PT 

Telkom. Semen Gresik, lodosat, dan Aneka Tambang yang nilai aktiv;:mya sangat 

besar memiliki sales 10 os.set ratio yang rendal!., mta-rata sekitnr 50%. 

Perkemballgan sales 10 asset ratio BUMN-BUMN selama deiapan tahlBl 

periode penelitian ito bisa dilihat pada garnbar berikut 

Gambar 5.5. Perkernbangan ~Qles 10 Asset Roti,) Perusahaan Sample (%) 

-------------------, 
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Jika melihat perkembangan tahun ke tabun pada periode penelitian, sales 

to asset BUMN-BUMN itu rnenunjukkan trend peningkatan dan stabil di atas 

50%. Pada tahun 2004, sales to asset mencapai rata-rata 70,65% yang berarri 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

57 

BUMN-BUMN itu bisa lebih memberdayak!ll1 aktivanya. Nilai itu mencapoi 

hampir dua kali lipat dibanding sales to asset rata-rata BUMN itu tujuh tahun 

sebeJwnnya (1997) yang banya 37,08%. 

5.2.6. Perlu:mbaDgan Operating Projil Margin Perusabaan Sample 

Operating Profit Margin (OPM) BUMN-BUMN yang menjadi sample 

pcnelitian selama periode penelitian seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.8. Operating Profit Margin Perusabaan Sample (%) 

36,22 46,048 36,06 34,916 21,662 22.212 24,016 27,16 
. AnnuaJ Report BUMN-BUMN <Ii BEl 

Melihat Tabel 5.8. di alas. terlibat bahwa ,ektor jasa telekomunikasi 

memberikan rasio Iaba operasilpenjualan yang paling tinggi. Rata-rata, Telkom 

memiliki operating profit margin sebesar 42.88 persen. Sedang Indosat rata-rata 

42.82%. Sernentara PT Semen Gresik, PT Aneka Tambang, dan PT Timab yang 

bergernk dalam bidang manufaktur merniliki rasio laba operasi yang rendah. 

Rasio laba operasi ini mennnjnkkao potensi laba bersib yang akan diterima 

perusabaao dan mennnjukkao seberapa b.."SlIC perusabaao itu berpotensi 

mengbasilkan Iaba. Karena, banyak perusabaao memperoleh Iaba besar karena 

pendapatan lain-lain ,epeni penjnalan asct atau pendapatan selisih kurs. Begitu 
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juga sebaliknya, banyak perusahaan mengalami kerugian karena kerugian lain-

lain, hukan kerugian operasi. 

Perkembangan operating profit margin BUMN sample dan tahun ke 

tahun selama periode penelitian tampak pada gambar di bawah ini: 

Gambar 5.6. Perkembangan Operating Prqjif Margin Perusahaan Sample (%) 
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Perkembangan operating profit margin dan tahun ke tahuo menunjukkan 

trend penurunan setelah tahW1 1998. Meski begitu, rata-rata OPM masih di alas 

20% mngga 30%. Hal itu menunjukkan bahwa BUMN-BUMN itu beJpOtensi 

memberikan kCWltungan sekitar 20-30 persen dari nilai penjuaJannya. Sektor jasJ 

telekomunikasi (PT TeLkom dan PT Indosat) bisa memberikall operoling pro/il 

margin rala-rata lebih besar, sekitar 40%, dan\lada sek10r manufaktur (PT Semen 

Gredk, PT Aneka Tambang. dan PT Timah) yang hanya sekitar 20% ... 300/0. 
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5.2.7. Perbandingan Kinerja dan Pendapatan Saham Perusahaan SampJe 

Perkembangan kinerja BUMN, yaitu return on equity (ROE). earning per 

share (1~'PS). debt to equity ralio (D!J1?), s(.l/e,\' /(/ aSj,(!/ ratio (S7'A), dan operating 

projii' margin (OPM) dan pendapatan saham (PS) dan tahun ke tahun s.!lama 

periode penelitian dapat djlihat pada garnbar berikut: 

Gambar 5.7. Perbandingan Perkembangan KineJja dan Pendapatan Saham t%) 

1---;40p .. 
I 120· ....... . 

I 100 -, .> ',-

20 

o 

'-:" " 

./DER 
___ -lil~S 

A 

PM 

OE 

-20 7 1998 2002 2003 2004 2005 

-40 ---

Tahun 
!-+-PendapatanS!lham-.......:....ROE-·- EPS DER ~SalestoA!>Sets ----.-QPM' 

Dari gambar tersehut bis~ dilihat bahwa ROE, sales to asset ratio, dan 

opero;ing projit margm relatif beIkembang flat, tidak mengikuti perkernbangan 

pendapatan saham y~ng flukiuatif. Sedangkan perkernbangan EPS dan DER 

tampak mengikutj perkembangan pendapatan saharn. Hubungan kineja-kinerja itu 

de.lgan pendapatan So:1.nam akan dijelaskan dalam sub bab 5.3. Analisis HasH 

Penehtiall. 
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5.3. Analisis HasH Penelitian 

Data yang telah dikumpulkan untuk penelitian ini dilabulasi dengan tujuan 

untuk rnemudahkan dalam analisis. Satuan dan rnasing-masing variabeJ bebas 

disamakan, yaitu dijadikan prosentase. Penyamaan satuan tersebut dengan maksud 

agar tidak terjadi bias pada saat mengambil kesimpulan berkaitall dengan 

besamya pengaruh varia bel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung. 

Beberapa asumsi yang digullakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data dengan skala rasio. 

2. Ti~ok tetjadi pelanggaran terhadap asumsi linier klasik. Jika terjadi dilah"kan 

penanggulangan. 

3. Pada saat mellginterpretasikan satu variabc1 bebas, maka variabel bebas dan 

taktor lain dianggap konstan (ceteris panlms) 

Pengolahan data uiltuk analisis statistika penelitian ini menggunakan 

bantnan software aplikasi komputer yaim sps.r.; Program release J 2. 0 for 

Windows. Dari hasil analisis dengan mel1ggunakan komputer, didapatkan hasil 

analisis koefisien deterrninasi, koefisicn korelasi yang dapat dilihat pada Tabe) 

5.9. Tabel5.l1, dan Tabel5.l2. 

Perhitungan koefisien determinasi dirnaksudkan untuk mengetahui besamya 

pellgaruh (tmgkat bennaknasi) variabel bebas secara serempak terhadap variabel 

tergantllng. Koefisien korelasi adalah unmk mengetahui tingkat hubungatl antam 

variabel bebas secara serempak dengan varia bel tergantung. 
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Tabel 5.9. Hasil Analisis: Koefisien Detenninasi (R Square) 

Model Summary 

Adjusted Std. Error of 
Model R R Square R S::juare the Estimate 
1 .4773 .227 .114 .189271 

, 
a. PredIctors: (Constant), Operating profit margin, EP:::>, 

DE.R, Sales to asset, ROE 
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Dan Tabel 5.9. diperoleh koefisien detenninasi sebesar 0,227 atau 22,7%. 

Nilai tersebut mcmbcrikan ani ball\\la variabel bebas yang terdit; dari; Rewrn 011 

Equity (ROE), Earning Per Share (i'.'PS). Deht to Equity Ratio (VER), .. ~les 10 

Assel Ratio, dan Operating Pf!?fit Margin (OPM) dapat menerangkan variasi 

variabel tergantung. yailu pendapatan saham, sebesar 22,7% .. Sisanya sebesar 

77,3% diterangkan oteh variabel lain di Iuaf model. Berdasarkan hasH ini, maka 

model banyak dipellgaruhi oleh variable lain di luar modeL 

Koefisien karelasi yang didapatkan adalcll sebesar 0,477 atau 47,7%. Hal 

fiI memberikan am bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dengml 

varaibel terganttUlg )aug cukup kuat (sedang). Kesimpulkall iui didasarkan pacta 

pendapat S. Hadi (1979: 310) seperti pada Tabe! 5.15 

Tabel 5.10. Tillgkatan Besamya Hubungan (Korelasi) 

R (Koefisien Korelasi) Ting',(at Hubungan 
0,0 < r <0,2 Sangat Lemah 

2 0,2 < r <tl.4 Lemah 
3 0,4 <r <tl,6 Serlang 
4 0,6 < r <0,8 Kuat 
5 I 0,8 < r <1,0 ! Sangat kuat ----- .. ~-- .. - ... -- .. -.---- --~ .. ---------.. ---.--' 

Sumber: Hadi. Sutrisno, 1979, Metodologi Research. Jakarta, Erlan~"'3. 
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Hasil analisis lUltuk Analisis Varian (ANOVA) yaitu perhiumgan nilaj F 

hitwlg dapat dilihat pada Tabel- 5.11. Perhitungan ni [ai F hitung ini dib'Wlakan 

untuk mengetahui bennaknasi pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap 

variabel tergantW1g. 

Tabe15.11. Hasil Analisis Fhitung 

ANovd> 

$umof 
Model Squares df Mean Square F Siq. 
1 Regression ,358 5 7.168E_O:? 2.001 

Residual 1.218 34 3.582E-02 
Total 1_576 39 

S. Predictors: (Constant), Operating profit margin EPS, DER, Sales to asset, ROE 

b. Dependent Variable: Pendapatan saham 

SumUer : Lampiran.3 

.10411 

Pada Tabel 5.11 diperoleh nilai F hitwlg sebesar 2,00 I dengan probabilitas 

sebesar 0,104 yang berarti lebih besar dari level q( significance (a) yaitu 0,05. 

Dari ailai F hitung dan probabilitas terse but, dapat diarnbil kesimpulan bahwa 

lima variabel bebas yang terdiri dari; Return all Equity (ROm, Earning Per Share 

(EP.'j'j, DebIto Equity Ratio (DER), .l)ales to A ... :-;e Ratio/, dan Operaling Profit 

Margm (OPM) secara serempak mempunyai pengaruh yang tidak bennakna 

lerhadap pond.p.lan saham. 

Hasil analisis untuk mencari koefisien regresi, uji t test hitung , dan nitoo 

VIF dapat dilihat pada tabel 5.12. Koefisien legresi adalah untuk mengetahui 

besamya pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung. 
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NiJai t test hitlmg dib>tmakan lUlI' .. tk mengetahui tingkat signifikansi sta1istik dari 

variabel besu'i secara parsial terhadap variabel t<~rgantung. 

Tabel 5.12. HasH Analisis: Koefisien Regresi, dan t Test Hitung 

Coefficient! 

Standar 
dized 

Unstandardized Coeffici 
Coefficients ants Correlations 

Sid. Zero. Parti 

Model B Em" Beta t Sla. order at Part 

1 (Constant) -.101 .110 -.921 .364 

ROE -.344 .327 -.227 1.053 .300 .083 -.178 -.159 

EPS ,0« .019 .357 2.249 ,031 .345 .360 .33. 

DER ,089 .057 .249 1.546 .131 .266 .256 .233 

Sales 10 asset -.118 .140 -.132 ·.846 .403 -.087 -.144 -.128 

Operating profit 
ADO .294 .285 

margin 
~.359 .183 .169 .227 .205 

-G. Dependent Vanable: Pendapalan saham 

Sumber: Lampiran 3 

Pada Tabel 5.12, dapat diperoleh nHai koefisien regresi dari masing-

masing variabel bebas sehingga dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut; 

Yu = - 0.10 - 0.34Xl It.l + O.04X21t.t + 0.09XJ lI.t - O.J2X" 1,.1+ O.40XSit.1 

Koefisien re!:l'fesi untuk Xlil.l yaitu ROE adalah sebesar -0.34 dengan t 

hitlmg sebesar -1.05 dan memplmyai probabilitas sebesar 0,30. Nilai probabilitas 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga pertwnbuhan ROE secara parsial 

mempunyai pengaruh yang tidak bennakna terhadap pendapatan saham. 
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Koefisien regresi lmtuk X2 it-! yaitu EPS adalah sebesar 0,04 dcngan t 

hitung sebesar 2.249 dan rnempunyai probabilitas sebesar 0,(,,31. Nilai 

probabilitas tersebut lebih keeil dad 0,05 sehinggga EPS secara parsiaJ 

mempunyai pengaruh yang belmal..118 terbadap pendap~tan saham. 

Koefisien reb:rresi untuk X3 it-\ yaitu DER adalah sebesar 0,09 dengall t 

hitllng sebesar 1.55 dr.n memplIllyai probabilitas sebesar 0.13. Nilai probabilitas 

tersebdt lebih besar dari 0,05 sehinggga DER secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak bennakna terhadap pendapat saham. 

Koetisien regresi \1ntuk ~ it-\ yaitu .','ales 10 Asset adalah sebesar -0.12 

dengan t hitung sebesar -0.85 dan mempunyai probabilitas sebesar 0,40. Nilai 

probabihtas tersebut Iebih besar dari 0,05 sehinggga Sales 10 Asset Ratio secara 

parsial mempunyai pengaruh yang, tidak bennakna terhadap pendapatan saharn. 

Koefisien regresi untuk X;lt_J yaitll Operating Profit A1argin (OPM) 

adalal: sebesar 0.40 dengan t hinmg sebesar 1.36 dan mempunyai probabilitas 

sebesar 0,183. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehinggga 

Operating Profit Margin (OPM) secara parsial mernpunyai pengamh yang tidak 

bermakna terhadap pendaptan saharn. 

Berdasarkan koefisien regresi dati lima variabel bebas dapat disimpulkan 

bahwa hnnya variabel EPL)' yang mempuuyai pengaruh yang benllakna terhadap 

penciapatan saham. 
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5.4." aliditas Model 

Terdapat tiga penyimpangan asumsi kJasik yang dapat teIjadi dalam 

penggunaan model regresl tinier berganda yaitu mu1tikolinearitas. 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. Apabila teIjadi penyimpangan aswnsi 

tersebut, maka model yang digunakan tidak bersifat BLUE (lInt J.int'llr Unbiased 

Estimation). nasi! estimasi dan pengambilan kesimpuian yang berdasarkall model 

regres tersebut akan tetjadi bias dan kesalahan terhadap pennasaiahan dan 

pengujian hipotesis sebuah peneiitian. 

Sebehun diIakukan interpretasi dan pengujian hipotesis, maka lebih dulu 

akan dilakukan pengujian terhadap pelanggarar. tiga aswnsi tersebut. 

a. Multikolinearilas 

Mulrikolinearitas berarti adanya korelasi linear yang terjadi di aotam 

variabel bebas tetiladap variabel bebas lainJlya. Adanya muuikolLnearitas iui 

menyebabkan sulit untuk memisahkan pengaI".1h masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas. 

Pada penelitian lUltuk menguji adanya gejala multikolinearitas digunakan 

uilai VIF dellgan kritelia jika llilai VIF tidak lebih dari 10 sebagaimana 

diterangkan dalam metode penelitian pada Bab IV, tuaka dapat disimpulkan tidak 

teIjadi mulrikolonieritas. 

HasH pengujian apakab teIjacti multikolitueritas atau tidak disljikan dalam 

Tabel 5.13 berikut ini: 
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TabeI 5.13. Hasil Perhitlmgan Nilai VJF 

Coefficien~ 

Collinearit'l Sf.atistics I 
Model Tolerance VIF -1 ROE .488 2.051 

EPS .902 1.109 

DER .875 1.143 
Sales to asset .928 1.078 
Operating profit margin .517 1.934 

a. Dej:endent Vanable: Pendapatan saham 

Dati tabel 5.13, dan kelima variabcl bebas mempunyai nilai V]F yang 

lebih keeil dati 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

h. He.'eroskedaslisitas 

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama pada setiap 

pcngamatan. Uji ini dimaksudkan unntk menge~ahlli apakah teljadi penyirnpangall 

model karena varias; gang!,'1.Jall berbeda anlara satu observasi ke observasi 

Jainnya. 

Pada penelitian ini eara yang diglUlakan lmtuk mendeteksi terjadinya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggw1akan metode "Spearman rank 

Correlation", Dari korelasi rank Speannan tersebut dihitung tingkat bermal'Tlasi. 

Jika t hitung bennakna berarti tetjadi heteroskedastisitas dan jika nilai t hitung 

tidal bennakna berarti model terbebas dan hetcroskedastisitas. 
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Hasil perhitungan korelasi Rank Spearman dan nilai t hitlmgnya dapat 

dilihat pada Tabe15.14. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua nilai t 

hihmg tidak berrnakna. 

TabeI5.14. Hasil Perhihlllgan Korelasi SpCan11311 

Correlations 

I -Pendapat s ..... , ... 
""saham ROE E" OER "," ,- eon_ 

'.000 -.074 I ,078 ,310 -.008 _077 .0 ...... CoelflCient 

Sig. (I-tailed) .325 ,316 .026 .295 .319 
N '" '" '" '" '" '" ROE eorr .... tio<l .,07<1 '-000 .0JJ7 .086 .. " .071 CoeffICient 

Sig. (1-tailed) .325 .172 .m .,,. -'''' N ., ., ., 
'" ., '" EPS """"'""'" .078 ."" '.000 .'" .'" .272 Coeffir;ient 

Sig. (1-tai1ed) ,316 .m .127 .25T .0<5 
N ., ., ., 40 '" 

., 
OER C""",", 

,310 .086 .'" '.000 .'67 ·m2 CooIf_ 
Sig. (1-taded) .026 .2S9 .m .'" ,471 

N ., ., ., ., 
'" 

., -,. Correllllion .'" '.000 .... CoeffICient -.008 .'''' ,167 -,119 

Sig. (1-tai1ed) .295 .128 ."" ,152 .232 
N '0 '" '" 40 ., ., 

-... .. C..-oo 
.077 .071 .272 -,012 ",119 '_000 ... """"""" ~ .. Sig. (Hailed) ,319 .'''' . ..,5 ,471 .232 

N ., ., ., ., ., ., 

c. Au;okorelasi 

Pengujian autokorelasi dimahudkan Wltuk mengetahui apakah tetjadi 

korel<.:si antara anggota serangkaian ::lata observasi yang diurut menurut waktu 

(time series) atau mang (cross ser..'tional). Hal L."li berarti bahwa pada time series, 

hasil snatu talum tertentu dipengaruhi tahun sebe1uml1ya, :;edangkan pada cross 

sectional data yang terjadi di suaUt tempat saling berpenganlh dengan data di 

tempa~ lain. 
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Hasil Durbin Watson digunakall untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi dari model regresi itu dap:)t dilihat pada Tabel 5.15. 

Tabel 5.15. HasH Perhitungan Nilai Durbin Watson 

Model Summaryb 

Durbin-
Model Watson 
1 2.225' 

a. Predictors: (Constant), Oparating profit 
margin, EPS, DER, Sales to asset. ROE 

b. Dependent Variable: Pendapatan saham 

Parla penelitiall ini untuk membuktikan terjadinya autokorelasi dapat 

menggtmakan Durbin Watson hittmg sebesar '" 2.23, sedangkan DW tabeJ pada 

taraf 5 %. dt = 1.47 dan du = 1.78 berarti hasil hitlmg DW berada di antara di alas 

du maka dapat disimpulkan tidak tetjadi autokorelasi. 

Dari pengujian multikolir.earitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. maI~ 

model yang digunakbll teleh memenuhi asumsi k lasik. 
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6.1. Hasil Pengujian Hipotesis 

BABVI 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini rnenguji hipotesis yang berbWlyl: Return On Equity (ROh). 

Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER). Sales to As .. 'iiel Ralio, dan 

Operating Pn?fif Marbrin (OPM) berpengaruh terhadap pendapatan saham Sadan 

UsahJ Milik Negara (BUMN) yang diprivatisasi eli Bursa Efek Jakarta. 

Berdasarkan hasil analisis diperoieh ni1ai koefisien fegresi, t hitung, dan 

tingkat signifikansi seperti pada Tabel 6.1, serta hasil analisis F hitung seperti 

pado Tabel 6.2. 

Tabe16.1. Hasil Analisis Nilai Koefisien Regresi, t hitung, dan Tingkat 
Signifikan~i 

Koefisien 
regresi I Sio, 

1 ROE -,344 -1,053 ,300 

EPS ,044 2,249 ,031 

DER ,089 1.546 ,1301 

Sales to asset -,101 -.846 ,403 

Operating profit margin ,400 1,359 ,133 

69 
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Tabel 6.2. HasH Analisis F Hinlllg 

ANOV/Jll 

Sum of 
Mo':Jel $q~ares df Mean Square F s;. 
1 r.egression .358 5 7.168E-02 2.001 

Residual 1.218 i 3. 3.582E-02 
Total 1,576 39 

n. Predictors: (Constant). Operating profit margm, EPS, OER, Sales to asset, ROE 

ll. Dependent Variable: Pendapatan saham 

Sumber : Lampiran 3 

.104-

Dari hasil anal isis itu diketahui bahwa Return on Equiiy (ROE). Debt 10 

Equ'-(Y Ratio, Sales to Asset Ralr'c), dan Operating Profit Margin secara parsiaJ 

merr.iliki pengaruh yang tidak hcnnakna terhuaap pendapatan saham BillrtN yang. 

diprivatisasi di BEl, sedallgkan Earning per Share mcmiliki pengaruh yang 

bennakna terhadap pendapatan saham BU..1N Ji BEJ. 

Dari analisis itu juga didapatkan bahwa lima variabe' bebas yang ~erdiri 

dari Return On Equity (RO!:), Harning j)cr ."I'hare (EP~), D/fhl 10 Equity RallO 

(DER). ,")ales 10 Asse Ratio, dan (JpcrtJlmg Prcifil Margin (OPt,,!) secara serempak 

mempunyai pengaruh yang ridak bennak"lla terhadap pendapatan saham BUMr-: 

di BE!. 

6.2. lnterpretasi dan Pembahasan 

6.2.1. Pengaruh Variabel Bebas Seeara Sercmpak tcrhadap Pendapatan 

Sahs.m 

Nilai F hitung yang didapatkan sebesar 2,001 dengan probabilitas sebesar 

0,104, yang ber:l.rti lebill besar dari lew! (~r ... if!I'ificance (u) yaitu 0,05. Dan nilai 
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F hitllng dan probabilitas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa lima vanabel 

bebas yang to.!rdiri dari; Re/urn On Eqlli/y (HOHj, Earning Pcr Share (EPS). Debt 

10 Equity Ratio (DEN), Sales to As.scl, dan Operating Profit Margin (OPM) 

seeara serempak mempunyai pengaruh yang tidak bennakna terhadap pendapatan 

saha.n. Dan lima variabel yang mempunyai pengamh dominan terhadap 

pendapatan saham adalah Operating Pn!fi' Alt.-retin (OPM). 

Koefisien detenninasi yang didapatkan (Tabe\ 5.9) adalah 0,227 atau 22,7 

per,en, menulljukkan bahwa van abel helms bcrupa return on equity, eamil~~ per 

share, debt to equity ratio, sales to asset rafio, dan operalif/g profil margin hanya 

dapat menerangkan variabel lerikat, pendapatan saham, sebesar 22,7 persen. Itu 

artjnya, pendapatan saham lebih banyak dipenh>aTtlhi oleh variabel ill luar model. 

Pendapatan saham yang diperoleh investor di pasar sekunder itu memang 

dipengamhi oleh banyak varia be!. Selain taktor-faktor flUldamental di luar lima 

variabel penelitian ini, pendapatan saham juga sangat dipengaruhi oteh faktor 

ekslemal. Di antaranya, kurs rupiahfdolar. inflasi, suku bung<: perbankan. 

pertumbuhan ekanami. pengangguran, harga minyak dunia, bursa global, paliok

keamanan, dan sebagainya. 

Pendapatan saham BUMN-BUMN itl! campak sangat dipengaruhi fak.1or 

lain oi tuar faktor fundamental intemal pemsahaan. Hal im bisa dilihat dari 

perktmbangan pendapatan saham BUr-..1N yang mengikuti perkel.llbangan 

penru,patall saham total di BEl pada peliode yang sama. Pada tahun 1999, ketika 

pendapatan sahrun total (IHSG. indeks harga saham gablll~gan) naik 25.03%. 

pt.:ndapatan saham BUMN juga nook 30.19%. gegitu jura ketika tahun 2000 dan 
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2001 turon, penurunan pendapatan saham BUMN hampir .;ama deng-.m penurunan 

pendapatan saham total (lHSG). Hal yang S3m3 terjadi tahun berikutnya. 
, 

Pen unman IHSG itu san gat dipengaruhi fa.ktor~faktor ekstemal, seperti k-urs 

rupiailidolar, intlasi, suku bunga perhankan, dan sebagainya. 

Hal itu tampakjelas pada Tabel6.2. sebagai berikut: 

Tabe 6.2. Perkembangall Pendapatan Saham 

1998 1999 2QO{J 2001 2002 2003 2004
1 

2005i 

BUMN 56 30.19 -11.68 -23.86 22.024 4.32 2 1.68 
tiiSG 1.68 2503 -7.35 -19.85 17.53 B.98 2.93' -528 
Sumbe.r. BE! 

Gambaran yang lebih jelas bisa didapatkan dengan membandingkan grafik 

perkemhanbran pendapatan saham BUMN dan pendapatan saham total di BE] 

(IHSG) ,eIama periode penelitlan 1998-2005, seperti pada Gambar 6.t. di bawah: 

Gambar 6.1. Perkembangan Pelldapatan Saham Perusahaan Sample dan IHSG 

- 80 
~ • - 60 E .. = 40 -.. 

------ ------------1 
I 

., 
c 20 
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6.2.2. Pengaruh Return Oil Equity (ROE) terhadap Pendapatan Saham 

Koefisien regresi untuk XI yaitu ROE adalah sebesar -0.34 dengall t hitung 

sebesar -1.05 dan mempunyai probabilitas sebesar 0,30. Nilai probabilitas 

tersebut Iebih besar dari 0,05 sehinggga pertumbuhan ROE secara parsial 

memrnmyaj pengaruh yang tidak bennakna terhadap pendapatan saham. 

Koefisien regresi yang negatif illl menunjukkan arah berlawanan antara 

ROE dan pendapatan saham. Deogan nilai itu. kenaikan salu satuan ROE akan 

menurunkan pendapatan saham sebt:sar 0,34. Begitll juga sebaIiknya, penurunan 

satu satuan ROE akan menaikkan pClldapatan saham sebesar 034. 

HasH ini menunjukkan bahwa ROE ridak menjadi perhatian besar bagi 

investor dalam mernbeli atau menjual St:'1ham BUMN. Banyak hal lain yang. 

dipandang investor lebih penting dmipada refurn on eqlllly dalam /1JengambiJ 

keputusan membeli atall rnenjuai saham BUMN. 

6.2.3. Pengaruh Eal'lling Per SllQre (EPS) terhadap Pendapatan Saham 

Koefisien regresi wltuk X2 yailu EPS adalah sebesar 0,04 dengan t hilung 

sebesar 2.249 dan mempunyai probabililas sebesar 0,031. Nilai probabilitas 

tersebut lebih keeil dari 0,05 sehinggga EPS se~ara parsial mempunyai pengaruh 

yang bennakna terhadap pendapatan saham. 

Hasil ini mel.1l1njukkan bahwa para investor di Bursa Efek Jakarta sangat 

memperhatikan earning per share (laba per saham) dalam mengambil kepuUlsan 

juat alau beb saham BUMN. Sedangkan variable lain dalam penelitian ini kurang 
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mendapat perhatian dan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan 

bertransaksi saham BUMN. 

Koefisien rebrresi yang positif itu juga menunjukkan ba!nl'a antara taba per 

snham dan pendapatan saham itu ada hubungan positif. Laba per sah~1ll yang naik 

satu sanlan akan mempengamhi kenaikan pen,japatan saham sebesar 0,04 satuall, 

dan beginl juga sebaliknya. 

Penringnya laba per saham bagi investor dalam mengambiL keputusan 

investasi terhadap saham BUMN ini sesuai dengan penelitian 8all, Brown, dan 

Foster seperti dikutip Vernon Kam (1990), bahwa lab1 bersih (eanting) 

berpengarub signifikan terhadap perubahan harga saham yang akall menentukan 

pendapatan :i3ham. 

Besamya taba bersih per Iembar saham akan memberikan gambaran riil 

bagi investor tentang masa depan perusahaan dan akan menumbuhkan 

kepercayaaTUlya terhadap keamanan invest3sinya di masa datang. Bagi investor, 

makin tinggi laba perusahaan akan makin meningkatkan kesempatan untuk 

memajukau perusahaan (Conroy et al: 2000). Laba per lembar saham Juga 

menunjukkan seberapa besar tingkat pengeJllbalian yang akan diterima oleh 

in'/estor yang memi1iki saham Il."fsebut. Karena itll, laba per lembar saham sangat 

penting bagi investm uotuk dijadikan penimbangan dalam membeli atau menjual 

saham BUMN. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN .... IMRON MAWARDI

75 

6.2.4. Pengaruh Debt to Eqllity Rlltio (OER) terhadap Pendapatan Saham 

Koefisien regresi untuk X, yaitu DER "dalah sebesar 0,09 dengan t hitung 

sebesar L.55 dan mempunyai probabilitas sebesar 0,13. Nilai probabilitas terscbut 

lebih besar daTi 0,05 sehinggga DER seeara parsiai mempunyai pengamh yang 

tiela].: bennakna terhadap pendapatan saham. 

Hal iui berarti bahwa investor eli BE] tidak memperhitlmgkan fimdamental 

BCMN bempa rasio ulang terhadap ckuila~nya untuk mcmbcli atall mcnjual 

saham BUMN. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa DER dan 

pendapatan saham berhuhungan satu arah. Kenaikan rasio Ulang justru dipandang 

oteh investor sebagai sesuatll yang positif r.ehingga akan mempenganlhi kellaikan 

pendapatan saham. 

Ketika IJER BUMN·BUMN itu linggi, para investor tidal terlalu khawatir 

sehingga menjuaJ sahamnya karena prospek masa dejJannya bunik. Hal ini 

kemWlgkinan disebabkan investor berpikir hahwa pemegang saham BUMN 

adalah pemerintah. sehingga tidak perlu dikhawatirkan. 

Selain jtu, investor juga bcrpikir bahwa besamya utang BUMN itu masih 

blS3. ditoleransi karena operasional BUMN masih bisa menutup biaya .operasi. 

biaya bunga utang. membayar cicilan uranci. dan masih bisa menyisihkan laba 

bagi pemegang saham. Pengelolaan utang yang baik justru memberikan potensi 

laba yang lebih besar. Kondisi &UMNMBUMN itu diallggap masih dillam keadaan 

yang menguntungkan (favorable/inannal leverage). 

Ini sesuai dengan penelitian Bhandari (1998). Kesimpulan pel1elitiannya 

menyatakan bahwa ada hubullgan positif antara rasio lilang ekuitas (Debt 10 
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Equity Ratio, DEN) dan pendapatan saham. Rasia utang ekuitas yang besar masih 

dapa\. meningkatkan kinerja pcrusahaan sepalljang return (lIas pinjaman lebih 

besar dari pada cosl qj" borro'A'ing. Hal iili dapal terjadi eli dalam konclisi ekonomi 

expansion atauplll1 pro.\perity. Akan tetapi apabiJa kondisi ekonomi bembah 

menjadi resesi. maka kinerja perusahaan akan memburuk karena rasia utang 

ekuit'ls tinggi. Seeara teoritis., DER dapal berpengaruh positif maupWl negarif 

terhadap harga saham tergantu'lg pada kondisi ekonomi. Bdgi investor, profit 

sangat penting sebagai hasil investasi dan deht Ulililil!S sangat penting untuk 

mengukur kekuatan solvabilitas pemsahaan. 

Modigliani dan MiHer atau yang lebih dikellal dengan MM juga 

mengatakan bahwa nilai pemsahaan yang menggunakan lItang akan lebih bew 

daripada niJai pemsahaan yang tidak mcngl,.'1U1akan u1ang (Husnan 1993:334). 

Pend\!k Itan tradisional mengcmukakan ada struktur modal optllTI",:l dan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan mempergunakan 

utang (leverage keuangan) dalam jumlah tertentu (Husnan 1993:328). 

Nilaj perusabaan yang telah go pub/I:: nilainya tercennin pada harga 

sabamnya, sehingga apabila harga sahamnya naik maka pendapatan saham 

tersdJUt dalam haJ ini capital gain-nya akan mp.oingkat pula. 

Dengan mempergunakan utang. pada mulanya perusahaan dapat 

menurunkan biaya modalnya dan meniogkatkao oilai perusahaan.. Namun 

demikian penggunaan utang melampaui jumlah teltentu mengakibatkau manfaat 

yang dipero{eh dari penggunaan utang semakin rendah, sehingga biaya modal 

pemsahaan naik. Menillgj<.atnya biClya modal perusahaan semakin tinggi juga 
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dipicu oleh terjadinya peningkatan biaya utang, karena fiSiko) aog dihadapi oleh 

investor semakin besar sejalan dengan bertambahnya jumlah utang yang 

dipeq,'lmakan perusahaan. 

Berdasarkan uraiaJl d.i atas maka jika perusahaan membiayai aktlyitasnya 

dengan utang untuk sampai batas tertentll, maim utang tersebut akan dapat 

men.;;:ikkan nllai perusahaan, tetapi kenaikan uilai tersebut juga diirin&i dengan 

naiknya risiko pemsahaan. ApabiJa batas 8111bang tersebut rlilewati, rnaka yang. 

teljadi akan sebaliknya yaitu utang tersebut akan mCllurunkan nilai 

perusahaanuya, yang tercennin dalam harga !lasaf sahamnY3 disebabkan oIeh 

besamya risiko karena utang ilU. Tetapi para ahli masih behun bisa menenhlkan 

sebatas berapa utang yang harlls dimiliki olcl, pemsahaaJl agar nilai pemsahaan 

tetap naik. Karena besar kecilnya risiko yang disebabkan oleh utang masih 

ditentukan juga oleh kemampulabaan dan efektivitas pemsahaan da1am mengelC'la 

utang-utangnya. Milka jika dalam model im, DER bertanda positif ma~ih- bisa 

dikatakan relevan yang berarti pendapatan saharn di bursa (caplaf gain) akan 

meningkat dellgall menillgkatnya utang sampai batas tertentll tersebut. 

6.2.5. Pengaruh Sales tt, Asset terhadap Pcm.!apatan Saham 

Koefisiell regresi lilltuk Xtyaitu ,)ales ioAssel Ratio adalah sebesar -0.12 

dengan t hitung sebesar ·0,85 dan mernpunyai probabilitas sebesar 0,40. NiIai 

plObabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehinggga Sales to Asset secara parsial 

memplmyai pengamh yang tjdPk bemlakna terhadap pendapatan saham. 
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Koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa sales to asset dan 

pendapatan saham mempunyai hubungan negr.tif. Artinya, kenaikan sales to a<;set 

sebesar 5atu satuan akan Illengakibatkan pemUllnan pendapatan saham sebesar 

0,12 satuan. Begitujuga sebaliknya. 

Kondisj itu memmjukkan bahwa dalam hal ini, investor tidak terlalu 

men:pertirnbangkan pelJlutaran mada1 BUMN saat menjual atau membeli saham 

perusahaan rniIik negara itll. 

Dari koefisien yang negatif itu, tcrtihat bahwa meski perput.arru'i modalnya 

tunm. saham BUM>J itu rnasih saja dibeli sehingga memberikan pendapataJl 

saharn positif. Begitu juga sebaliknya, meski perputaran modal naik, itu tidak 

menjamin investor berbondong-bondong mcmbeli saham BUMN, sehingga 

pendupatan sahaumya tidak naik, baltkan turun. Investor di BEJ Ichih 

memperhatikan variabvel-variabel lain yang lchih penting sebagai pijakan dalam 

mengambil keputusan investasi terhadap saham-saham BUMN. 

6.2.6. Pengaruh Opertltillg Profit Mtlrgin terhadap Pendapatan Sabam 

Koefisien regresi untuk X5 yaitu Operating Projil Margin (OPM) adalah 

sebesar OAO dengan t hitung sebesar 1.36 dan mempunyai probabilitas sebesar 

0,183. NiJai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 sehinggga Operating PIY!!it 

Margin (OPM) secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak bermakna terhadap 

pendapatan saham. 
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Koefisien yang positif itu menuujukkan hubungan yang searah antara 

operating pro}it margin dan pendapatan saham. Kenaikan aPM sebesar satu 

satuan akan diikuti pendapatall saham sebesar 0.40 satuan. Dibanding variabel

variabel lain, aPM memiliki koefisien regresi paling besar, yaitu 0.40, yang 

beraru aPM paling dominan mempengaruhi po;;:ndapatan saham BUMN dibanding 

empat variabellain, yaitu return on equi(V, earning per share, deb! to equity ratio, 

dan sales to a~sel ratio. 

MenunIt Copeland dan Weston (1995), marjin laba operasi ini sebenamya 

merupakan kunci yang mempengaruhi penildian terhadap sebuah perusahaan. 

S~bab, prospek riil sehuah perusahaan ada pada laha operasi, tidak termasuk 

pendapatan lain-lain seperti selisih kurs atat! laba dan penjualan aktiva. Tapt, 

brena Iaba bersih operasi iui dihitung sebelmll pengeluaran beban bunga dan 

pajak penghasilan, investor tidak menjadikan nperaling profit margin ini sebagai 

pertimbangan sangat penting dalam mellb'CHnbil keplItlisan jual-beli saham 

BUMN. Investor masih mengutamakan faktor-faktor lain yang wniJai lebjh 

penti'1g daIam mengarnbil keputusan menjual atau membeli saham BUMN di 

BEJ, baik faktor intemal fundamental lain maupun faktor ekstemal fundamental. 
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7.1. Simpulan 

BABvn 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kinerja perusahaan yang diukur dengan relurn 011 equily (ROE), eammg per 

share (EPS). debt 10 equity ralio (f)f~R), sales to assel ratio, dan operating profit 

margin (OPAl) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang tidak bennakna 

terh"dap pendapatan saharn BUMN di Bursa Efek Jakarta (BEl). 

2. KineIjz peTusahaan yang diukur dengan L'arning per share (EPS) secara parsial 

memiliki pengaruh yang bermakna terhadap pendapatan s'lham BUMN di BEl, 

sedangkan return on equity (ROE), deht 10 equity ralio (J)ER), saJes to a..o:;sel 

ratio, dan operating profit margin (OPM) secara parsial mcmiliki pengaruh yang 

tidak bermakna terhadap pendapatan saham BUMN di BEJ. 

7.2. Sara. 

1. Bagi investor, earning per share BUMN perlu lebih diperhatikan ketika 

mengambil keputusan berinvestasi pada saham-saharn BUMN di BEJ. 

2. Faktor di luar kinerja perusahaan yang meliputi return 011 equity (ROE), 

earning per share (l!.""'PS), debt to equilY ratio (DER), sales 10 a,<;sel ratio, dan 

operating profit margin (OPM) berpengaruh sangat besar terhadap 

pendapatan saham BUMN di BEl 

3. 8agi peneliti lain, perlu melakukan peneJitian serupa dengan variabel kineIja 

perusahaan yang berbeda. 

80 
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Irampiran 1: Hasil Analisis Regresi 

Hasil Analisis Regresi 

Variables Entered/Removed b 

Variables Variables 

Model Entered Removed Method 

1 Operating 
profit 
m,grgin. 
EPS,DER, Enter 
Sales to 
asset'a 
ROE 

a. All requested vanables entered_ 

b. Dependent Variable: Pendapatan sclham 

Model Summary b 

Durbin~ 

Model Watson 
1 2,2258 

a. Predictors: (Constant), Operating profit 
margin, EPS, DER, Sales to asset, ROE 

b. Dependent Variable: Pendapatan saham 

Coefficients a 

Collinearlt 

Model TDlerance 
1 ROE ,466 

EPS ,902 

DER ,675 
Sales to asset ,928 

Operating profit margin ,517 

a. Dependent Vanable: Pendapatan saham 

Statistics 

VIF 
2,051 

1,109 
1,143 

1,078 

1.934 

84 
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Collinearity DiagnostR:s 

Variance Proportions 

Condition , Sales to Operating 
Model Dimension igenvalue Index Constant ROE EPS DER asset root marain 
1 1 4,474 1,000 ,00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,00 

2 ,844 2,303 ,00 ,00 ,89 ,00 ,00 .,00 

3 ,307 3,817 ,01 ,19 ,01 ,05 ,24 ,04 
4 ,221 4,495 ,01 ,00 ,02 ,83 ,17 ,02 
5 ,112 6,309 ,17 ,48 ,06 ,00 ,33 ,15 
6 ,042 10.361 ,80 ,34 ,00 ,11 ,26 ,78 

a. Dependent Vanable: Pendapatan saharn 

Residuals $tatisticw 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -,145225 ,402751 ,011380 ,0958660 40 
Residual -,4270653 ,4256514 ,0000000 ,1767226 40 
Std. Predicted Value -1,634 4,082 ,000 1,000 40 
Std. Residual -~,256 2,249 ,000 ,934 40 

a. Dependent Variable: Pendapatan saharn 

Regression 

Variables EnteredJRemovcd' 

Variables Variables ; 
Model Entered Removed Method 
1 Operating 

profit I 
margin, 
EPS, DER, Enter 
Sales to 
asse1· 
ROE 

a. All requested vanables entered, 

b. Dependent Variable. Pendapatan saharn 

Koefisien 
reQr6si t s;o. 

1 ROE -,344 -1,053 ,300 
EPS ,044 2,249 ,031 
DER ,089 1,546 ,131 

Sales to aJsel -,101 -,846 ,403 
Operating profit margin ,400 1,359 ,183 
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Nonparametric Correlations 
Correlations 

i 
Operating 

Pendapal Sales to profit 
an saham ROE EPS DER asset marg!n 

Pendapat Correlation 
1,000 .,074 ! ,078 ,310 -,088 ,077 

an saham Coefficient 

5ig. (l-Iailed) 
I 

,026 ,295 ,319 ,325 " ,316 
N 40 40 40 40 40 40 

ROE Correlation 
-,074 1,000 ,087 ,086 ,184 ,071 

Coeffcient 
5ig. (1-laited) ,325 ,172 ,299 ,1L8 ,100 
N 40 40 40 40 40 40 

EPS Correlation 
,078 ,087 1,000 ,184 ,106 ,272 Coefficient 

5ig. (l-Iailed) ,316 ,'~ ,127 ,257 ,045 

N 40 40 40 40 40 40 -
DER Correlalion 

,167 -,012 Coefficient ,310 ,086 ,184 1,000 

Sig. (1-tailed) ,026 ,299 ,127 ,152 ,471 
N 40 40 40 40 40 40 

Sales to Correlation 
-,088 ,184 I ,106 ,167 1,000 -,119 asset Coefficient , 

gig. (1-Iailed) ,295 ,126 I ,257 ,152 .232 
N 40 40 40 40 40 40 

Operating Correlalion 
1,000 profit Coefficient ,077 ,071 ,272 -,012 -,119 

margin 8ig. (l-Iailed) ,319 ,100 I ,045 ,471 .232 
N 40 40 I 40 40 40 40 
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Lampiran 2 : Neraca dan LaporAn Rugi Laba Perusahaan Sample 87 

1 TIMAH 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Aktiva 1,150,158 1,696,984 1,736,497 2,061,938 1,921,951 1,940,502 1,982,585 2,416,289 

Ekuitas 809,995 1,265,040 1,390,183 1,601,661 1,492,816 1,488,252 1,343,207 1,509,256 

Hutang lancar 326,413 415,567 326,842 416.4ti6 372,972 411,440 351,098 546,360 

Hutang tak lancar 337,351 429,560 17,~65 43,779 56,151 40,804 287,873 360,623 

Total hutang 663,764 845,127 344,307 460,265 429,123 452,244 638,971 906,983 

Penjualan 691,614 2,034,561 1,694,839 1,636,994 1,867,247 1,581,028 1,945,733 2,812,416 

Beban pokok penjualan 396,395 672,975 944,244 1,012,679 1,454,283 1,393,022 1,565,490 2,234,561 

Laba kotor 295,219 1,361,585 750,595 824,315 412,~4 188,006 3eO,243 577,855 

Seban usaha 98,386 256,748 240,684 239,618 276,543 157,588 193,641 292,845 

Laba usaha 196.833 1,104,838 509,911 384,697 136,421 30,448 186,602 285,010 

Laba bersih 177,813 518,828 318,040 331,567 36,775 11,278 36,A97 177,907 

Laba bersihlsaham 353 1,031 632 659 73 22 73 353 
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2 PT.SEMEN GRESIK 1,997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Aktiva 5,286,098,804 7,131,387,607 7,203,340,288 7,539,269,507 8,763,074,922 5,859,624,364 6,559,495,832 6.640,561,143 

Ekuitas 2,612,140,565 2,578,953,273 2,739,428,328 2,981,248,182 3,161,614,263 3,230,314,245 3,333,774,250 3.660,355,954 

Hutang lancar 602,924,626 1,080,938,442 1,299,'353,455 1.204,432,175 3,185,260,822 1,013,782,548 1,848,137,873 1,720,657,971 

Hutang tak lancar 1,646,860,133 3,146,767,572 2,686,475,617 3,294,294,963 2,372,467,553 1,565,300,499 1,320,148,91" 1,196,896,759 

Total hutang 2,651,792,759 4,227,706.014 3,986,429,072 4,498,727,138 5,557,748,375 2,579,083,047 3,168.266,785 2,917,554,730 

Penjualan 1,640,041,116 2,314,801,953 3,091,659,941 3,596,410,361 4,659,202,505 3,656.744,812 5,449,940,816 6,067,557,724 

Beban pokok penjualan 936,232,594 1,325,324,760 1,912,299,331 2,202,978,544 2,860,884,017 2,279,419,122 3,556,964,683 4,005,286,460 

Laba kotor 703,808,522 989,477,193 1,179,360,610 1,393,431,817 1,798,318,488 2,279,419,122 , ,832,976, 133 2,062,271,264 

Beban usaha 319,005,829 358,766,973 436,400,384 611,877,180 816,576,794 643,106,358 963,938,178 1,104,434,151 

Laba usaha 384,802,693 630,710,220 742,960,226 761,554,637 981,741,694 734,21S,332 920,037,955 8S7,837,113 

Laba bersih 232,552,025 221,610,310 240,586,164 342,762,994 317,467,233 227,433,389 372,508,552 520,589,860 

Laba bersihlsaham 39106 373.62 405.61 577.87 535.22 383.43 628.02 877.67 

Jumlah saham 
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3 PT.TELKOM 1,997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Aktiva 19,967,367 23,843,240 26,329.654 32.018.940 32,470,280 44.307,096 50,283,249 56,269,092 
Ekuitas 9,638.463 10,507,784 12,224,309 14,909,176 9,323,575 14,613,617 17,312.877 2:l,261 ,342 
Hutang lancar 2,369,959 2,615,668 3,393,102 4,509,355 10,075,323 9,708,181 11,169.814 11,677,042 
Hutang tak lancar 5,636,673 8,437,113 10,682,235 11,786,375 11,836,048 17,389.499 18,092.403 19,392,276 
Total hutang 8,006,632 11,052,781 14,075,337 16,295,730 21,911,371 27,097,680 29,262,217 31,069,318 
Penjualan 5,909,026 6,600,000 7,790,206 12,111,996 16,130,789 20,802,818 27,115,923 33,947,766 
Beban pokok penjualan 
U!ba kotor 
BeDan usaha 3,382,623 4,000,278 4,846,746 6,433,843 8,515,089 11,672,603 15,139.984 20,020,699 
Laba usaha 2,526.403 2,599,722 2,943,463 5,678,153 7,615,700 9,130,215 11,975,939 13,927.067 
Laba be~ih 1,152,100 1,168,670 2,172,321 3,010,003 4,250,110 8,0'39,709 6,087,227 6,129,209 
Laba bersih/saham 123.44 125.21 225,24 298.61 421.64 797.59 301.95 608,06 
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4 ANEKA TAMBANG 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Aktiva 1,600,786,982 1,976,837,354 2,055,246,300 2,516,337,078 2,555,510,854 2,487,110,019 4,326,844,058 6,042,567,861 

Ekuitas 1,123,248,455 1,440,218,602 1,447,654,196 1,750,306,982 1,919,725,155 1,939,342,400 1,783,511,688 2,476,140,709 

Hutang lancar 253,747,505 237,753,319 310,027,024 498,934,775 433,364,546 399,250,965 448,718,751 1,040,423,469 

Hutang tak lancar 204,236,450 279,551,581 287,978,413 258,063,623 196,214,234 142,829,624 2,094,612,952 2,524,002,108 

Total hutang 457,983,955 5'7,304,900 598,005,437 7!i6,998,398 629,57B,780 542,080,589 2,543,331,703 3,564,425,577 

Penjualan 449,558,110 1,021,910,685 966,145,426 1,566,308.952 1,735.224,110 1,711,399,817 2,138,811,462 2,858,537,505 

Beban pokok penjualan 252,284,300 450,750,517 547.727,091 860,274,905 1,091,098,879 1,254,826,989 1,471,913,298 1,501,512,875 

Laba kotor 197,273,810 571,160,168 418,418,335 706,034,047 644,125.231 456,572,828 666,898,164 1,357,024,630 

Beban usaha. 51,103,826 95,833,7;6 1(10,402,4~6 156,454,852 173,103,585 "i66,956,065 218,914,997 264,938,795 

Laba usaha 146,169,884 475,326,452 318,015,837 549,579,195 471,021,646 289,616,763 447,983,167 1,092,085,835 

Laba bersih 69,516,901 319,598,677 234,344,522 383,154,961 358,155,343 202,022,820 226,550,749 807,108,655 

Laba bersih/saham 99.03 259.67 190.40 311.31 187.74 105.90 118.76 423,08 
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6 PT.IND SATELITTE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
AktivB 3,532,466 4,872,461 5,755,420 7,214,942 22,346.700 22,002.465 26,059,192 27,872,467 
Ekuitas 2,999,087 3,964,464 4,759,346 5,680,032 10,739,703 10,603.402 12,039,882 13,184,592 
Hutang iancar 493,024 1:175,342 745.588 973,984 5,511.577 3,182,452 3,426,581 4,660,392 
Hutang tak lancar 29,056 23,637 243,310 355,574 5,858,457 8,079,169 10,445,604 9,862,533 
Total hutang 522,080 898,979 988,898 1,329,558 11,370,034 11,261,621 13,872,185 14,523,425 
Penjualan 1.289,103 1,762,588 2,738,813 2,846,120 5.138,136 6,766,982 8,235,267 10,549,070 
Baban pokok penjualan 
Laba kotOf 
Beban usaha 761,486 1,001,151 1,218.571 1.497,358 3,309,332 4,655,145 5,887,372 7,314,361 
Laba usaha 695,320 1,107,094 1.520,242 1,348,762 1,828,804 1,911,837 2,347,895 3,234,709 

Laba ber::.ih 640,756 1,100,432 1,379,341 1,604.947 1,452,795 336,252 6,061,871 1,633,208 
laba bersihlsaham 616,79 1,062.71 1,332 1,743 1,493 324.72 ',173 313.63 
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Lampiran 3: Harga Saham Penutupan Februari dan April BUMN (Rupiah) dan IHSG 92 

No 2 3 • 5 6 

Emiten TLKM ISAT SMGR ANTM TINS IHSG 

Rit(Y) Rit (V) Rit (V) Rit(Y) 
1,998 Fob 1,620 (162) 2,545 (211) 5,475 (75) 1,016 (16) 7,550 (875) 482,38 

Ai>' 1,453 (a,100CO) 2.334 (0.08276) 5,400 (0.0~370) 1,000 (0.01575) 6.675 (0.11589) 490,48 

1,999 Fob 1,273 3 .. 2,440 •• 0 9,300 3.399 935 48 4,950 2,500 396,0'.) 

Ai>' 1.887 0.30911 3,120 0.27861 12,699 0.36548 .83 0.05134 7,450 0.50505 495,22 

2,000 Feb 1,825 (101) 2,680 (585) 8,400 (200) 75. (130) 3,449 (399) 568,55 

Ap' 1,725 (0.05501) 2.095 (0.21828) 8,200 (0.02381) 629 (0.17128) 3.050 (0.11569) 526,74 

2,001 Fob 1,463 (263) 2,100 (510) 6,350 (2,400) 5.0 (97) 1,775 «00) 438,65 

AI>' 1,200 (0.17983) 1,590 (0,244:86) 3.~50 (0.37795) "3 (0.16724) 1,375 (0.22535) 351,56 
2,002 Fob 1,813 288 2,000 55<) 6,950 3,250 645 ~94 750 (75) 459,39 

Ap' 2,100 0.15862 2,550 0.27600 10,200 0.46763 83. 0.30000 875 (0.10000) 539,96 
2,003 Fob 1,788 2.3 1,570 170 7.300 400 600 (75) 700 399,22 

Ap' 2,050 0.14685 1,740 0.10828 7,700 0.05479 725 (0.09375) 700 435,04 

2,004 Fob 3,650 375 3,650 3" '" 8,900 .50 1,500 (300) 2,325 761,08 

Ap~ 4,025 0.1027.( 3,975 0.Cl8904 9.850 0.10674 1,200 (0.20000) 2,325 783,41 

2,005 Fob 4,425 (150) 5,250 (925) 17,800 (1,900) 2,150 (25) 2,075 (75) 1087,00 

AI>' 4,275 (0.03390) 4.325 (0.t76t9) 15,900 (0.10674) 2.125 (0.01163) 2,000 (0.03614' 1029,61 
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