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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh residual income, capital 

expenditures, dan net operating asset terhadap goodwill perusahaan. Populasi dari 

penelitian ini adalah perusahaan pengakuisisi di Indonesia pada tahun 2010 – 2016. 

Metode dalam pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan dari 

metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan. Variabel bebas 

yang digunakan adalah residual income, capital expenditures, dan net operating asset. 

Variabel terikat yang digunakan adalah goodwill. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan yang di publikasikan oleh perusahaan 

melalui website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan . Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial residual income berpengaruh negatif  terhadap 

goodwill, sedangkan capital expenditures dan net operating asset tidak berpengaruh 

terhadap goodwill. 

Kata Kunci : Residual Income, Capital Expenditures, Net Operating Asset, Goodwill 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the effects of residual income, capital 

expenditures, and net operating asset towards the company’s goodwill. The population 

of this research is the acquirer company in Indonesia on 2010 until 2016. The method 

of sampling election is by using method of purposive sampling and generated 49 

sampling from the company. The independent variable used is residual income, capital 

expenditures, and net operating asset. The dependent variable used is goodwill. The 

research used secondary data that obtained from the financial statement that published 

by company through website of Indonesia Stock Exchange and also company’s website. 

The results of this research showed that the partially negative residual income towards 

goodwill, meanwhile capital expenditures and net operating asset has no impact on 

goodwill. 

Keywords : Residual Income, Capital Expenditures, Net Operating Asset, Goodwill
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Memasuki era globalisasi dan pasar bebas, persaingan usaha diantara 

perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk 

selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan, berdaya saing atau 

bahkan lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi 

yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki 

kinerjanya. Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah 

melalui penggabungan usaha atau yang biasa disebut akuisisi (takeover) (Restanti, 

2015). 

 Aktivitas akuisisi bertambah seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi 

nasional dan internasional. Tahun  2010 dan 2011 merupakan tahun-tahun dimana 

gelombang akuisisi melanda Indonesia. Informasi  tersebut didapatkan dari salah 

satu lembaga yang terdapat di Indonesia yang dinamakan Komisi Pengawasan 

Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang 

bertugas untuk mengawasi persaingan usaha. Sepanjang sejarah akuisisi di 

lembaga KPPU, gelombang akuisisi di Indonesia mengalami puncaknya pada 

tahun 2011 dimana terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan aktivitas 

akuisisi. Bahkan, dalam trimester pertama tahun 2012, jumlah notifikasi yang 
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masuk mengalir sangat deras. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di 

masa mendatang. Dari sekian banyak notifikasi yang masuk, terdapat suatu 

karakteristik yang unik dalam aktivitas akuisisi yang tercatat di KPPU. Krisis yang 

terjadi di daratan Eropa dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu menyebabkan  

tren peningkatan efisiensi di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya 

mengakibatkan terjadinya gelombang akuisisi di Indonesia. Uniknya, yang terjadi 

bukan tren peningkatan gelombang akuisisi antar perusahaan dalam negeri, 

melainkan tren akuisisi yang dilakukan di luar negeri namun berdampak kepada 

pasar nasional. Tren menunjukkan aktivitas akuisisi melibatkan pelaku usaha asing 

baik dalam porsinya sebagai pihak pengambilalih (acquiring company), sebagai 

pihak yang diambilalih (acquired company), maupun sebagai pihak ketiga yang 

memiliki porsi cukup besar dalam transaksi yang berdampak pada pasar Indonesia. 

Tercatat bahwa sepanjang tahun 2010, terdapat sekurang - kurangnya 3 notifikasi 

akuisisi yang masuk, 2 diantaranya melibatkan pelaku usaha asing. Begitu pula 

pada tahun 2011, terdapat 45 notifikasi akuisisi yang masuk dan 18 diantaranya 

melibatkan unsur asing. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga aktivitas 

akuisisi di Indonesia melibatkan unsur asing. Hal tersebut merupakan dampak dari 

fenomena penguatan aliansi strategis yang dirancang untuk menghadapi kompetisi 

global. Dan aktivitas akuisisi tersebut terus mengalami peningkatan sampai dengan 

saat ini (http://www.kppu.go.id, diakses pada tanggal 6 Juni 2017). 
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Ada beberapa alasan yang mendasari proses pengakuisisian tersebut.  Alasan 

yang pertama adalah untuk meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak memperoleh 

dana untuk melakukan ekspansi internal tetapi dapat memperoleh dana untuk 

melakukan ekspansi eksternal. Salah satu caranya yaitu perusahaan tersebut 

menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga 

menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban 

perusahaan. Alasan lainnya ialah untuk meningkatkan pertumbuhan. Perusahaan yang 

menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun 

diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak 

memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan 

merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau 

mengurangi persaingan. Alasan terakhir adalah untuk pertimbangan pajak. Perusahaan 

dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian 

pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan 

akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian 

pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi 

pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari 

perusahaan yang diakuisisi (http://www.kompasiana.com diakses pada tanggal 6 Juni 

2017).
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Alasan-alasan dalam melakukan akuisisi tersebut sebagian besar 

menguntungkan perusahaan. Namun, keuntungan dalam melakukan akuisisi 

perusahaan juga dirasakan oleh para investor. Karena saat perusahaan melakukan 

akuisisi terdapat selisih antara book value dengan market value yang disebut goodwill 

dan hal ini dianggap menguntungkan bagi para investor. Goodwill merupakan bagian 

dari asset tak berwujud milik perusahaan. Menurut PSAK 22 (revisi 2010), goodwill 

adalah suatu asset yang mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari 

asset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi 

secara individual dan diakui secara terpisah.  Selain timbul karena proses akuisisi 

perusahaan, goodwill juga berkaitan dengan beberapa hal, antara lain residual income, 

capital expenditures dan net operating asset. 

 Menurut  Mulyadi (2015), residual income adalah laba yang dihasilkan diatas 

target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Residual income  menggambarkan  

kinerja sebagai total dari sisa  laba setelah dikurangi dengan biaya modal yang 

diinvestasikan. Residual Income dianggap mampu memberikan informasi kepada para 

investor untuk memilih suatu investasi yang menghasilkan lebih banyak laba dari pada 

biaya modal. Investor cenderung memilih suatu investasi yang dapat menguntungkan, 

baik dalam jangka waktu yang pendek, menengah maupun panjang. Sehingga, investor 

memerlukan prediksi dari residual income yang mampu memberikan informasi 

mengenai residual income di masa yang akan datang. 
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 Hal lain yang berkaitan dengan goodwill yaitu capital expenditures. Menurut 

Mutiara & Kartawinata (2015), capital expenditures adalah segala bentuk pengeluaran 

yang dialokasikan pada penambahan, perbaikan atau peningkatan kualitas aktiva yang 

menghasilkan manfaat jangka panjang. Salah satu bentuk pengeluaran perusahaan bisa 

dalam bentuk asset, seiring berjalannya waktu asset tersebut akan mengalami 

peningkatan maupun penurunan harga. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya faktor pasar. Perubahan pada harga asset tersebut, akan menimbulkan 

selisih antara nilai buku dengan nilai pasarnya. 

 Selain itu, hal lain yang berkaitan dengan goodwill yaitu net operating asset 

(NOA). Menurut Subramayam & Wild (2014), menjelaskan bahwa net operating asset  

merupakan selisih antara operating assets dengan operating liabilities, dan juga 

merupakan salah satu pengukuran yang digunakan untuk menghitung kinerja keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu, apabila semakin tinggi nilai net operating asset 

menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan hal tersebut meningkatkan goodwill dari 

suatu perusahaan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Begley & Feltham (2002) 

yang berjudul The Relation Between Market Values, Earnings Forecasts, and Reported 

Earnings. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian mereka adalah goodwill 

dan variabel independen yang mereka gunakan adalah residual income, forecast 

residual income, capital expenditures, dan net operating asset. Variabel dependen dan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel 
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dependen dan independen yang dilakukan oleh penelitian Begley & Feltham (2002). 

Sampel yang digunakan pada penelitian Begley & Feltham (2002) diambil dari 

COMPUSTAT. Mereka memperoleh data akuntansi, harga saham dan pelaporan laba 

pada periode 1988-1997 untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga didapatkan 

sampel sebanyak 5.380 perusahaan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan 

industri masing-masing perusahaan. Dari pengelompokkan perusahaan berdasarkan 

industri tersebut, maka diperoleh sebanyak 12 industri. Sedangkan pada penelitian ini, 

sampel yang digunakan adalah perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia 

periode 2010 – 2016 dan hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini 

lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian mereka. Dari penelitian Begley & 

Feltham (2002) dengan menggunakan sampel yang mereka gunakan, diperoleh hasil 

bahwa residual income, forecast residul income, capital expenditures, dan net 

operating asset mempengaruhi goodwill sebesar 80%. Sedangkan, pengujian secara 

parsial menunjukkan hasil bahwa variabel residual income berpengaruh positif 

signifikan terhadap goodwill di 6 industri dan berpengaruh positif tidak signifikan pada 

6 industri lainnya, pada periode pertama forecast residual income berpengaruh negatif 

terhadap goodwill pada 8 industri dan pada periode kedua forecast residual income 

berpengaruh positif signifikan terhadap goodwill pada 11 industri, capital expenditures 

berpengaruh negatif terhadap goodwill pada 5 industri, dan net operating asset 

berpengaruh negatif terhadap goodwill.  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mereplikasi 

penelitian  Begley & Feltham (2002), yaitu menguji pengaruh residual income, capital 

expenditures dan net operating asset terhadap goodwill dengan menggunakan sampel 

dan periode yang berbeda. Alasan penelitian ini mereplikasi penelitian Begley & 

Feltham (2002), karena penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

goodwill masih jarang sekali dilakukan. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Residual 

Income, Capital Expenditures, dan Net Operating Asset terhadap Goodwill pada 

Perusahaan Pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarakan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Residual Income terhadap Goodwill pada perusahaan 

pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016? 

2. Bagaimana pengaruh Capital Expenditures terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016? 

3. Bagaimana pengaruh Net Operating Asset terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

 Objek penelitian ini meneliti perusahaan pengakuisisi yang terdapat di 

Indonesia periode 2010 – 2016. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Residual Income terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 – 2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Capital Expenditures terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 – 2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  Net Operating Asset terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 – 2016. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian mengenai pengaruh residual income, capital expenditures 

dan net operating asset terhadap goodwill adalah : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang berkaitan dengan goodwill. 
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2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi, tambahan referensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan pengaruh residual income, capital 

expenditures dan net operating asset terhadap goodwill. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung 

penelitian ini, penelitian terdahulu, serta hipotesis yang 

dirumuskan untuk penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, 

definisi variabel-variabel penelitian, penetapan objek, prosedur 
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pengumpulan data, teknik analisa data, serta metode pengujian 

asumsi regresi yang dilakukan. 

 BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan 

tentang analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi 

penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan 

implikasi penelitian terhadap praktek yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori Sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Teori sinyal 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal 

berupa informasi kepada pengguna laporan keuangan. Informasi ini yang nantinya akan 

digunakan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisa dalam pengambilan 

keputusan investasi. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. sinyal 

tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak 

yang berkepentingan (Susilowati & Turyanto, 2011). 

 Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan 

dapat berupa bad news maupun good news (Scott, 2014). Sinyal good news dapat 

berupa peningkatan goodwill dan aktiva yang dilaporkan perusahaan, karena sinyal 

tersebut memungkinkan investor untuk berinvestasi pada perusahaan dengan 

keyakinan perusahaan tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan 

datang. Sedangkan, sinyal bad news dapat berupa penurunan goodwill dan aktiva yang 

dilaporkan perusahaan, karena hal tersebut memungkinkan dapat menurunkan investasi 

dari investor. 
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2.1.2. Teori Tata Laksana (Stewardship Theory) 

 Teori tata laksana (Stewardship theory) ini memandang manajemen sebagai 

pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 

publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya (Puspitarini, 2012). 

 Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. 

Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja 

sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan 

berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional 

karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori 

stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan 

kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi 

dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. 

Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan 

tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan 

hidup (Lestari, 2013). 

2.1.3. Konsep Laba 

Laba merupakan hal yang diinginkan semua perusahaan, para petinggi 

perusahaan pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan laba yang sebesar 

besarnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan berdampak pula pada 

peningkatan ketertarikan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
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Menurut Schroeder, Clark, & Cathey (2017), menjelaskan bahwa kenaikan laba 

dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu : 

1) Sebagai dasar salah satu bentuk pokok pajak  

2) Dalam laporan publik sebagai ukuran keberhasilan operasi korporasi  

3) Sebagai kriteria untuk menentukan ketersediaan dividen 

4) Mengatur tingkat otoritas untuk menyelidiki apakah tarif tersebut adil dan 

wajar  

5) Sebagai panduan untuk manajemen suatu perusahaan dalam melakukan 

urusannya 

Menurut Schroeder et al., (2017), menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga 

konsep laba yang secara umum dibicarakan dan digunakan dalam bidang ekonomi. 

Konsep laba tersebut adalah: 

 Psychic Income, yang menunjukkan konsumsi barang/jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu.  

 Real Income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi 

yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 

 Money Income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-

sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya 

hidup cost of living. 
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Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap 

psychic income sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat disebabkan psychic income adalah 

konsep psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat ditaksir 

dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut hanya dapat dipenuhi 

pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh real income. Di pihak 

lain, money income meskipun mudah diukur, tetapi tidak mempertimbangkan 

perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para ekonom memusatkan 

perhatiannya pada penentuan real income. 

2.1.3.1. Peramalan Laba (Earnings Forecast) 

Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. 

Dalam perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. 

Hal ini disebabkan ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan 

penilaian di masa depan. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan 

melibatkan pembuatan estimasi laba masa depan, analis harus mempertimbangkan 

interaksi antar komponen dan kondisi usaha masa depan, analis juga harus 

memperhitungkan daya tahan dan stabilitas komponen-komponen laba. Hal ini 

mencakup analisis elemen yang sifatnya permanen (berulang) dan sementara (tidak 

berulang), meskipun peramalan laba tergantung dari prospek masa depan, proses 

peramalan harus bergantung pada bukti saat ini dan masa lalu. Analis meramalkan 

taksiran kondisi masa depan berdasarkan bukti ini. Analisis harus menilai 

kesinambungan dan momentum kinerja perusahaan, termasuk industrinya, tetapi hal 
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ini perlu dimasukkan dalam perspektif. Laba merupakan total pendapatan dikurangi 

total beban, dan peramalah laba mencerminkan komponen tersebut. Perubahan relatif 

kecil dalam suatu komponen dapat menimbulkan perubahan besar pada laba. Selain itu 

memeriksa kewajaran ramalan juga merupakan elemen dari peramalan laba (Schroeder 

et al., 2017) 

2.1.4. Goodwill 

2.1.4.1. Definisi Goodwill 

Goodwill merupakan salah satu asset tak berwujud perusahaan. Para pelaku 

bisnis dan akuntan menganggap bahwa goodwill merupakan hasil dari kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dari investor. Goodwill timbul apabila terjadi akuisisi 

(seluruh perusahaan dibeli) karena goodwill merupakan penilaian “going concern” dan 

tidak dapat dipisahkan dari perusahaan secara keseluruhan (Suryandari & Yunitha, 

2011). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22 (revisi 2010) 

tentang kombinasi bisnis, menyatakan bahwa:  

“Goodwill adalah suatu asset yang mencerminkan manfaat ekonomi masa 

depan yang timbul dari asset lainnya yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak 

dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.”  

Menurut Peter & Julianti (2011), goodwill terjadi jika perusahaan mengakuisisi 

perusahaan lain dengan harga di atas fair market value atas aktiva dan hutang sama 
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seperti intangible assets, goodwill dianggap sebagai investasi yang tidak dapat 

diamortisasi karena bukan merupakan pemborosan (cash cost).  

Sehingga goodwill dianggap sebagai cerminan atas lebih tingginya kekuatan 

potensi laba perusahaan yang diakuisisi daripada nilai wajarnya. Dalam prakteknya, 

goodwill merupakan cerminan pembayaran premium untuk mendapatkan perusahaan 

yang diakuisisi. 

2.1.4.2. Karakteristik Goodwill 

Topik goodwill merupakan salah satu topik yang menarik untuk 

diperbincangkan. Awalnya goodwill dipandang sebagai hubungan baik dengan 

pelanggan, seperti faktor lokasi yang nyaman dan kebiasaan pelanggan dipandang 

sebagai penambah nilai bisnis. Sejak saat itu, konsep goodwill berkembang menjadi 

konsep kekuatan laba yang nilainya diperkirakan dengan menghubungkan goodwill 

dengan laba masa depan yang diharapkan lebih dari nilai sekarang. Menurut Schroeder 

et al., (2017), seiring dengan perkembagan tentang konsep mengenai goodwill, ada 

beberapa karakteristik yang membedakan goodwill dari unsur-unsur lain dari nilai : 

1. Nilai goodwill tidak memiliki hubungan yang bersangkutan atau dapat 

diprediksi untuk biaya yang mungkin sudah muncul pada saat 

pembuatannya  

2. Faktor individu yang tidak berwujud yang mungkin berkontribusi pada 

goodwill tidak dapat dinilai  
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3. Goodwill bersangkutan pada bisnis secara keseluruhan  

4. Nilai dari goodwill mungkin dan tidak mungkin berfluktuasi secara tiba-

tiba dan secara meluas, karena faktor yang tidak dapat terhitung yang  

mempengaruhi nilai tersebut  

5. Goodwill tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam produksi laba 

6. Goodwill muncul sebagai elemen dari nilai yang berjalan langsung ke 

investor atau pemilik dalam perusahaan 

2.1.5. Residual Income 

 Sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan diperlukan analisa 

terhadap kinerja perusahaan. Salah satunya dengan melakukan analisis fundamental 

atau menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melakukan perhitungan  

menggunakan berbagai alternatif metode. Salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah residual income. Menurut  Mulyadi (2015),residual income adalah laba yang 

dihasilkan diatas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Residual income  

menggambarkan  kinerja sebagai total dari sisa laba setelah dikurangi dengan biaya 

modal yang diinvestasikan. Menurut Mowen, Hansen, & Heitger (2013), residual 

income is the difference between operating income and the minimum dollar return 

required on a company’s operating assets atau dengan kata lain residual income 

merupakan laba usaha (operating income) yang mampu dihasilkan sebuah pusat 

investasi di atas penghasilan (return) minimum aset-asetnya. Residual Income 
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dianggap mampu memberikan informasi kepada para investor untuk memilih suatu 

investasi yang menghasilkan lebih banyak laba dari pada biaya modal. Sehingga hal 

tersebut  dianggap sebagai keuntungan bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, 

para pemodal lebih tertarik untuk melakukan investasi pada saham di perusahaan yang 

menawarkan jumlah, stabilitas dan tingkat pertumbuhan dari pendapatan yang akan 

mereka terima. 

 Para investor akan dengan cepat mengestimasi harga saham perusahaan di masa 

yang akan datang dan besarnya dividen yang diterima apabila investor mengetahui 

dengan pasti laba yang akan mereka peroleh dari perusahaan (Cahyadi & Darmawan, 

2016). Untuk dapat mengestimasi harga saham perusahaan dimasa yang akan datang 

dan besarnya dividen yang nantinya akan diterima oleh investor, maka perlu dilakukan 

forecast residual income. Dengan melakukan forecast residual income, diyakini 

mampu menarik investor untuk berani menginvestasikan modalnya di suatu 

perusahaan. Karena investor sangat membutuhkan informasi-informasi untuk 

pengambilan keputusan investasinya.  

2.1.6. Capital Expenditures 

 Setiap perusahaan pasti mengeluarkan modal untuk menjalankan operasional 

perusahaan. Menurut Mutiara & Kartawinata (2015), capital expenditures adalah 

segala bentuk pengeluaran yang dialokasikan pada penambahan, perbaikan atau 

peningkatan kualitas aktiva yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Menurut 

Mowen, Hansen, & Heitger (2012), capital expenditures adalah rencana keuangan 
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yang menguraikan akuisisi asset jangka panjang yang diharapkan dan biasanya 

mencakup beberapa tahun. 

 Sehingga, dari beberapa pengertian terkait capital expenditures tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa capital expenditures adalah segala bentuk pengeluaran yang 

dialokasikan perusahaan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan manfaat dimasa 

yang akan datang. 

2.1.7. Working Capital 

 Menurut Octavianty & Syahputra (2015)  menyimpulkan bahwa, modal kerja 

(working capital) merupakan sebagai investasi perusahaan atau dana yang tertanam 

dalam aktiva jangka pendek atau lancar. Seperti kas, piutang dan persediaan yang  

dibutuhkan perusahaan untuk kebutuhan operasi perusahaan dan selalu berputar dalam 

jangka pendek.  

Dengan kata lain, modal kerja (working capital) merupakan sebuah investasi 

yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang biasanya 

dalam bentuk aktiva lancar. 

2.1.7.1. Net Operating Asset 

Investor dalam melakukan investasi cenderung memperhatikan kinerja dari 

perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa metode 

pengukuran. Net operating asset merupakan salah satu pengukuran yang digunakan 
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untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Subramanyam & Wild (2014), net 

operating asset merupakan selisih antara operating assets dengan operating liabilities.  

Operating assets dan operating liabilities adalah mereka yang diperlukan untuk 

melakukan bisnis perusahaan, dan mencakup kas, piutang, persediaan, biaya dibayar di 

muka, aktiva pajak tangguhan, properti, pabrik dan peralatan (PPE), dan investasi 

jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis (seperti metode ekuitas investasi, 

goodwill, dan asset tak berwujud yang diperoleh). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Begley & Feltham (2002) 

yang berjudul The Relation Between Market Values, Earnings Forecasts, and Reported 

Earnings. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian mereka adalah goodwill 

dan variabel independen yang mereka gunakan adalah residual income, forecast 

residual income, capital expenditures, dan net operating asset. Variabel dependen dan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel 

dependen dan independen yang dilakukan oleh penelitian Begley & Feltham (2002). 

Sampel yang digunakan pada penelitian Begley & Feltham (2002) diambil dari 

COMPUSTAT. Mereka memperoleh data akuntansi, harga saham dan pelaporan laba 

pada periode 1988-1997 untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga didapatkan 

sampel sebanyak 5.380 perusahaan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan 

industri masing-masing perusahaan. Dari pengelompokkan perusahaan berdasarkan 
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industri tersebut, maka diperoleh sebanyak 12 industri. Sedangkan pada penelitian ini, 

sampel yang digunakan adalah perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia 

periode 2010 – 2016 dan hal tersebut menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini 

lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian mereka. Dari penelitian Begley & 

Feltham (2002) dengan menggunakan sampel yang mereka gunakan, diperoleh hasil 

bahwa residual income, forecast residul income, capital expenditures, dan net 

operating asset mempengaruhi goodwill sebesar 0.80. Sedangkan, pengujian secara 

parsial menunjukkan hasil bahwa variabel residual income berpengaruh positif 

signifikan terhadap goodwill di 6 industri dan berpengaruh positif tidak signifikan pada 

6 industri lainnya, pada periode pertama forecast residual income berpengaruh negatif 

terhadap goodwill pada 8 industri dan pada periode kedua forecast residual income 

berpengaruh positif signifikan terhadap goodwill pada 11 industri, capital expenditures 

berpengaruh negatif terhadap goodwill pada 5 industri, dan net operating asset 

berpengaruh negatif terhadap goodwill.  

Namun, ada beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan beberapa variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Tiswiyanti (2011)dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Economic Value Added (EVA), Residual 

Income, Earning Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Yang Diterima Pemegang 

Saham Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2008 – 2009, menyatakan bahwa secara simultan 

economic value added per share, residual income, earnings per share dan arus kas 

operasi per lembar saham berpengaruh signifikan terhadap return. Sedangkan, secara 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



22 
 

    
 Indonesia Banking School 

 

parsial menunjukkan hasil yang berbeda bahwa economic value added, earnings dan 

arus kas operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Mardani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Earnings, Residual Income, Economic Value Added Dan Operating Cash Flow 

Terhadap Return Saham, menyatakan bahwa secara simultan Earnings, Economic 

Value Added, Residual Income, dan Operation Cash Flow berpengaruh signifikan 

terhadap return. Sedangkan, secara parsial hanya Earnings dan Operation Cash Flow 

yang berpengaruh signifikan terhadap return. 

Menurut Khusnul (2012)dalam penelitannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Capital Expenditures, Sales Growth, Profitability, Size Dan Rating Premium Terhadap 

Struktur Modal, menyatakan bahwa pada perusahaan Food and Beverages, capex, 

profitability, size, dan rating premium tidak berpengaruh signifikan terhadap DER, dan 

sales growth berpengaruh signifikan. Sedangkan, untuk perusahaan Automotive and 

Allied Product, capex, size, dan rating premium tidak berpengaruh signifikan, untuk 

sales growth dan profitability berpengaruh signifikan. Penelitian lain yang dilakukan 

Mutiara & Kartawinata (2015)dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Capital 

Expenditures Terhadap Tingkat Laba Dengan Kinerja Perusahaan Sebagai Variabel 

Moderator, menyatakan bahwa secara parsial variabel capital expenditures tidak 

berpengaruh terhadap tingkat laba. Namun, secara simultan variabel capital 

expenditures yang dimoderasi dengan kinerja perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



23 
 

    
 Indonesia Banking School 

 

tingkat laba dengan nilai koefisien determinasi sebesar 86,4966%. Berikut ini adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang telah diringkas dalam tabel 2.1: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Peneliti Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Objek 

Penelitian 

Hasil 

Independen Dependen 

1. Joy Begley 

& Gerald 

A. Feltham 

(2002) 

The Relation 

Between Market 

Values, Earnings 

Forecasts, And 

Reported 

Earnings 

Residual 

Income 

 

 

 

Goodwill Perusahaan 

yang terdaftar 

di 

COMPUSTAT 

periode 1988 – 

1997 

Positif 

signifikan 

pada 6 

industri dan 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

pada 6 

industri 

lainnya  

 

Forecast 

Residual 

Income 

(F1,F2) 

Negatif pada 

8 industri, 

Positif 

signifikan 

pada 11 

industri 

Capital 

Expenditures 

Negatif pada 

5 industri  

Net Operating 

Asset 

Negatif 

 Sumber : Data diolah penulis, 2017 
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Tabel 2.1 

Lanjutan Ringkasan Peneliti Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Objek 

Penelitian 

Hasil 

Independen Dependen 

2. Wiwik 

Tiswiyanti 

(2011) 

Pengaruh 

Economic Value 

Added (EVA), 

Residual 

Income,Earning  

Dan Arus Kas 

Operasi Terhadap 

Return Yang 

Diterima 

Pemegang Saham 

Pada Perusahaan 

LQ 45 Tahun 

2008 -2009  

Economic 

Value Added 

Return Perusahaan LQ 

45 di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Periode 

2008 – 2009 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Residual 

Income 

Berpengaruh 

Signifikan 

Earning Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Arus Kas 

Operasi 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

3. Ronny 

Malavia 

Mardani 

(2013) 

Pengaruh 

Earnings, 

Residual Income, 

Economic Value 

Added Dan 

Operation Cash 

Flow Terhadap 

Return Saham 

Earnings Return 

Saham 

Perusahaan 

yang listing di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) periode 

2008 - 2011 

Berpengaruh 

Signifikan 

Residual 

Income 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Economic 

Value Added 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Operation 

Cash Flow 

Berpengaruh 

Signifikan 

 Sumber : Data diolah penulis, 2017 

 

 

 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



25 
 

    
 Indonesia Banking School 

 

Tabel 2.1 

Lanjutan Ringkasan Peneliti Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Objek 

Penelitian 

Hasil 

Independen Dependen 

4. Fatkhiatur 

Khusnul 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Capital 

Expenditures, Sales 

Growth,Profitability 

Size Dan Rating 

Premium Terhadap 

Struktur Modal 

Capital 

Expenditures 

Struktur 

Modal 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2006 - 2011 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Sales 

Growth 

Berpengaruh 

Signifikan 

Profitability Berpengaruh 

Signifikan 

Size Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

5. Nur Adhini 

Mutiara & 

Budi 

Rustandi 

Kartawinata 

(2015)   

Pengaruh Capital 

Expenditure 

Terhadap Tingkat 

Laba Dengan 

Kinerja Perusahaan 

Sebagai Variabel 

Moderator 

Capital 

Expenditure 

Tingkat 

Laba 

Perusahaan 

jasa 

telekomunikasi 

yang 

sahamnya 

terdaftar di 

BEI periode 

2009 - 2013 

Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

 Sumber : Data diolah penulis, 2017 

Berdasarkan beberapa uraian penelitian diatas, maka semakin memperkuat 

alasan untuk meneliti kembali peneltian Begley & Feltham (2002), karena di Indonesia 

masih jarang yang melakukan penelitian terkait dengan faktor - faktor yang berkaitan 

dengan goodwill. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh residual 

income, capital expenditures dan net operating assets. Berikut ini adalah kerangka 

pemikiran untuk pengembangan hipotesis dalam gambar 2.1: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen (X)      

 

  

          Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan residual income dengan goodwill 

 Berdasarkan teori sinyal, sebelum menanamkan modalnya investor cenderung 

akan melihat kinerja suatu perusahaan. Salah satu yang menggambarkan tentang 

kinerja dari suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Didalam laporan keuangan 

Residual Income 

(RI) 

Capital Expenditures 

(CAPX) 

Net Operating Asset 

(NOA) 

Goodwill 

(GWILL) 
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terdapat beberapa informasi salah satunya adalah net income dari suau perusahaan. 

Nilai net income diatas nilai normalnya disebut juga dengan residual income. Menurut 

Mulyadi (2015), residual income adalah laba yang dihasilkan diatas target 

pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Residual income menggambarkan  

kinerja sebagai total dari sisa laba setelah dikurangi dengan biaya modal yang 

diinvestasikan. Dari sisa laba yang dihasilkan tersebut biasanya dialokasikan 

kebeberapa operasionalisasi perusahaan, salah satunya goodwill. 

Dan hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Begley & Feltham (2002), yang menunjukkan bahwa residual income 

berpengaruh positif signifikan terhadap goodwill pada 6 industri dan berpengaruh 

positif tidak signifikan pada 6 industri lainnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

jika residual income meningkat, maka goodwill juga akan meningkat. Dengan adanya 

penjelasan diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Residual income berpengaruh positif terhadap goodwill 

2.4.2. Hubungan capital expenditures dengan goodwill 

 Setiap perusahaan pasti mengalokasikan dananya untuk kegiatan operasi 

perusahaan demi mengembangkan perusahaan. Menurut Mutiara & Kartawinata 

(2015), capital expenditures adalah segala bentuk pengeluaran yang dialokasikan pada 

penambahan, perbaikan atau peningkatan kualitas aktiva yang menghasilkan manfaat 

jangka panjang. Dan pada saat terjadi akuisisi perusahaan maka pengeluaran yang 
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dialokasikan untuk aktiva tersebut dianggap sebagai book  value. Book value tersebut 

nantinya akan dibandingkan dengan harga pasar (market value) saat terjadi akuisisi dan 

apabila terjadi selisih yang positif maka selisih tersebut dialokasikan sebagai goodwill. 

Semakin banyak pengeluaran yang dialokasikan perusahaan untuk aktiva, maka 

memungkinkan terjadinya peningkatan terhadap goodwill. 

Dan hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Begley & Feltham (2002), yang menunjukkan bahwa berpengaruh negative 

terhadap goodwill pada 5 industri. Hal tersebut menggambarkan bahwa jika capital 

expenditures meningkat, maka goodwill akan mengalami penurunan. Dengan adanya 

penjelasan diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Capital expenditures berpengaruh positif terhadap goodwill 

2.4.3. Hubungan net operating asset dengan goodwill 

 Berdasarkan teori sinyal, sebelum menanamkan modalnya investor cenderung 

akan melihat kinerja suatu perusahaan. Net operating asset merupakan salah satu 

pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Net operating 

asset merupakan selisih antara operating assets dengan operating liabilities 

(Subramayam & Wild, 2014). Net operating asset yang tinggi mencerminkan kinerja 

yang bagus dari suatu perusahaan, sedangkan net operating asset yang rendah 

cenderung mencerminkan kinerja yang kurang bagus dari suatu perusahaan. 
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Goodwill merupakan salah satu komponen dari operating asset. Sehingga, 

apabila terjadi peningkatan pada net operating asset, maka berarti menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan terhadap goodwill. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Begley 

& Feltham (2002) tidak sejalan dengan hal tersebut. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan hasil bahwa net operating asset berpengaruh negatif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika net operating asset meningkat, maka goodwill mengalami 

penurunan. Dengan adanya penjelasan diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Net operating asset berpengaruh positif terhadap goodwill 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik terentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 -2016. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Teknik sampling menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2012), purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan 

sampel dalam penelitian ini : 

1. Perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 -2016. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit  

dari tahun 2010 – 2016. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 

4. Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). 

3.3. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seksi silang (cross 

section). Menurut Winarno (2015), data seksi silang (cross section) adalah data yang 

terdiri atas beberapa objek (misalnya data beberapa perusahaan) pada suatu waktu. 

3.3.2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data  

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit dari perusahaan pengakuisisi periode 2010 - 2016. 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)   

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi  

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan 

laporan audit didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI) & 

website masing-masing perusahaan. Periode data tahun 2010 – 2016.  

3.4. Operasionalisasi Variabel 

 Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

goodwill. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu residual income, capital 

expenditures, dan net operating asset. 

3.4.1. Variabel Dependen (Goodwill) 

 Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Goodwill (GWILL). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) no.22 paragraf  79, mengakui goodwill sebagai selisih lebih antara 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



33 
 

    
 Indonesia Banking School 

  

biaya perolehan dan bagian (interest) perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aktiva 

dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran diakui 

sebagai goodwill dan disajikan sebagai aktiva. Dengan kata lain, goodwill merupakan 

selisih antara nilai pasar (market value of common equity/MVCE) dan nilai buku (book 

value of common equity/BVCE). Secara sistematis GWILL dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐺𝑊𝐼𝐿𝐿 =  𝑀𝑉𝐶𝐸 − 𝐵𝑉𝐶𝐸 

Keterangan : 

MVCE : Market value of common equity 

BVCE : Book value of common equity 

3.4.2. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.4.2.1. Residual Income 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan residual income (RI) sebagai 

variabel. Menurut  Mulyadi (2015), residual income adalah laba yang dihasilkan diatas 

target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Residual income  menggambarkan  

kinerja sebagai total dari sisa laba setelah dikurangi dengan biaya modal yang 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



34 
 

    
 Indonesia Banking School 

  

diinvestasikan. Menurut Mowen, Hansen, & Heitger (2013), residual income is the 

difference between operating income and the minimum dollar return required on a 

company’s operating assets atau dengan kata lain residual income merupakan laba 

usaha (operating income) yang mampu dihasilkan sebuah pusat investasi di atas 

penghasilan (return) minimum aset-asetnya. Residual income dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Mowen et al., 2013): 

𝑅𝐼 = 𝑂𝐼 − (𝑅𝑅𝑅 𝑥 𝐴𝑣𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

Keterangan : 

OI : Operating Income 

RRR : Minimum rate of return 

Ave Operating Assets : Rata-rata operating assets 

3.4.2.2. Capital Expenditures 

Variabel independen lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital 

expenditures (CAPX). Menurut Mutiara & Kartawinata (2015), capital expenditures 

adalah segala bentuk pengeluaran yang dialokasikan pada penambahan, perbaikan atau 

peningkatan kualitas aktiva yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Menurut 

Mowen, Hansen, & Heitger (2012), capital expenditures adalah rencana keuangan 

yang menguraikan akuisisi asset jangka panjang yang diharapkan dan biasanya 
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mencakup beberapa tahun. Capital expenditures dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Syamsuddin, 2013) : 

∆𝐹𝐴t = 𝑁𝐹𝐴t + 𝐷𝑒𝑝t - 𝑁𝐹𝐴t-1 

Keterangan : 

∆FAt : Perubahan aktiva tetap yang diakui sebagai CAPX 

NFAt : Nilai aktiva tetap bersih periode t 

Dept : Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap periode t 

NFAt-1 : Nilai aktiva tetap bersih periode t-1 

3.4.2.3. Net Operating Asset 

Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

net operating asset (NOA). Menurut Subramanyam & Wild (2014), net operating asset 

merupakan selisih antara operating assets dengan operating liabilities. Sehingga, 

secara sistematis NOA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑁𝑂𝐴 = 𝑂𝐴 − 𝑂𝐿 

Keterangan : 

OA : Operating assets 

OL : Operating liabilities 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Rumus Skala 

Pengukuran 

1. Goodwill 

(GWILL) 

Goodwill adalah suatu 

asset 

yang mencerminkan 

manfaat ekonomi masa 

depan yang timbul dari 

asset lainnya yang 

diperoleh dalam 

kombinasi bisnis yang 

tidak dapat diidentifikasi 

secara individual dan 

diakui secara terpisah 

(Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2015). 

 

 

𝐺𝑊𝐼𝐿𝐿 =  𝑀𝑉𝐶𝐸 − 𝐵𝑉𝐶𝐸 

 

 

 

Nominal 

2. Residual 

Income 

(RI) 

Residual income adalah 

laba yang dihasilkan 

diatas target 

pengembalian investasi 

pada suatu pusat laba 

(Mulyadi, 2015). 

𝑅𝐼

= 𝑂𝐼

− (𝑅𝑅𝑅 𝑥 𝐴𝑣𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

 

 

 

 Nominal 

 Sumber : Data diolah penulis, 2017 
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Tabel 3.1 

Lanjutan Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Rumus Skala 

Pengukuran 

3. Capital 

Expenditures 

(CAPX) 

Capital expenditures 

adalah segala bentuk 

pengeluaran yang 

dialokasikan pada 

penambahan, perbaikan 

atau peningkatan 

kualitas aktiva yang 

menghasilkan manfaat 

jangka panjang 

(Mutiara & 

Kartawinata, 2015). 

 

 

∆𝐹𝐴t = 𝑁𝐹𝐴t + 𝐷𝑒𝑝t - 𝑁𝐹𝐴t-1 

 

 

 

 

Nominal 

4. Net 

Operating 

Asset 

(NOA) 

Net operating asset 

merupakan selisih 

antara operating assets 

dengan operating 

liabilities (Subramayam 

& Wild, 2014). 

 

𝑁𝑂𝐴 = 𝑂𝐴 − 𝑂𝐿 

 

 

 Nominal 

 Sumber : Data diolah penulis, 2017 

3.5. Metode Analisis data 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan 

analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan. 
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3.5.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan adalah 

melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

1. Probabilitas > 0,05 : hipotesis diterima karena data berdistribusi secara 

normal.  

2. Probabilitas < 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi 

normal. 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

 Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode Ordinary 

Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi dikatakan 

BLUE apabila tidak terdapat Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heterokedastisitas. 

Berikut ini penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang akan dilakukan. 
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3.5.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya  hubungan linier 

antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) 

(Winarno, 2015). Identifikasi terdapat gejala multikolinieritas dapat diketahui apabila 

nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi.   

Menurut Gujarati (2013), multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan 

linear antar variabel independen. Indikator terjadinya multikolinearitas, yaitu :  

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas 

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Jika 

korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.5.3.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi yang 
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bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang dipakai adalah Uji 

Durbin-Watson (DW Test). Menurut Ghozali (2016), pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negative 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negative 

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada korelasi positif 

atau negative 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Ghozali (2016) 

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.  

Menurut Gujarati (2013), ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing – masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu: 
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Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2013) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

3.5.4. Analisis Persamaan Regresi 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda 

(multiple regression). Multiple Regression ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen untuk kinerja masing-masing perusahaan. Sebelum melakukan uji asumsi 

klasik guna mendapatkan hasil terbaik (I Ghozali, 2016). Analisis data yang 

menggunakan analisis multiple regression ini menggunakan model: 

𝐺𝑊𝐼𝐿𝐿i, t = α0  + ᵝRI 𝑅𝐼i, t  +  ᵝCX 𝐶𝐴𝑃𝑋i, t + ᵝNA 𝑁𝑂𝐴i, t – 1 + εi, t 

Keterangan : 

GWILLi, t : Goodwill 

α0 : Koefisien Konstanta 
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ᵝRI , ᵝCX , ᵝNOA : Koefisien masing-masing variabel 

RIi, t : Residual Income tahun t yang sudah dilaporkan 

CAPXi, t : Capital Expenditures tahun t 

NOAi, t -1 : Net Operating Asset periode sebelum tahun t 

εi, t : Error Term 

3.5.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.5.1. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel residual income, forecast 

residual income, capital expenditures, dan net operating asset terhadap goodwill 

menggunakan uji signifikansi parameter individual (uji t). Uji regresi parsial 

merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel dependen atau variabel terikat 

(I Ghozali, 2016). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel dan probabilitas <0.05 maka variabel X secara 

individu (Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika t hitung < t tabel dan probabilitas >0.05  maka variabel X secara 

individu (Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 
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Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:  

a. Ho1 : β1 ≤ 0  

Residual income tidak berpengaruh positif terhadap goodwill  

Ha1 : β1 < 0  

Residual income berpengaruh positif terhadap goodwill  

b. Ho2 : β2 ≤ 0  

Capital expenditures tidak berpengaruh positif terhadap goodwill  

Ha2 : β2 < 0  

Capital expenditures berpengaruh positif terhadap goodwill  

c. Ho3 : β3 ≤ 0 

Net operating asset tidak berpengaruh positif terhadap goodwill 

Ha3 : β3 < 0  

Net operating asset berpengaruh positif terhadap goodwill 

3.5.5.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen (Winarno, 2015). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0) sampai 

dengan satu (1). Apabila nilai R square (R2) semakin mendekati satu, maka variabel 

independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
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variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R square, maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

semakin terbatas. Nilai R square mempunyai kelemahan yaitu nilai R square akan 

meningkat setiap pada penambahan satu variabel independen meskipun variabel 

independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R square 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 

Dalam kenyataan nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif (Ghozali, 2016). 

Menurut Gujarati (2013), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 

negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 

1, maka Adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2 = (1-k)/(n-

k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif. Dengan demikian Adjusted R 

Square digunakan untuk dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. 

 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



 
 

 45   
 Indonesia Banking School 

  

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data 

tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 - 2016. Pemilihan sampel 

ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukan proses seleksi 

sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Data Seleksi Sampel 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 - 2016 167 

Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit  

dari tahun 2010 – 2016 

55 

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah 49 

Memiliki data-data yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini 49 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 49 

Outliers (19) 

Total observasi dalam penelitian 30 
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Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas observasi yang digunakan, maka 

data  outlier dibuat agar data  terdistribusi normal. Data outlier merupakan data yang 

memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya 

dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau variabel 

kombinasi (Ghozali, 2016). Setelah adanya data outlier sebanyak 19 observasi, maka 

jumlah observasi yang digunakan sebanyak 30 observasi dan data telah terdistribusi 

secara normal. 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk 

melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan (Ghozali, 2016). 

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.2 diperoleh hasil 

analisis deskriptif sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 GWILL RI CAPX NOA 

 Mean  73315.23 -2711483.  6509079.  63978676 

 Median  54362.50  165366.6  1034336.  7411559. 

 Maximum  423115.0  19493325  1.11E+08  7.81E+08 

 Minimum  349.5830 -54454938  54943.20  351584.9 

 Std. Dev.  84886.91  11994736  20300315  1.85E+08 

 Skewness  2.503925 -2.834883  4.799558  3.388906 

 Kurtosis  10.74137  13.18038  25.13836  12.81052 

     

 Jarque-Bera  106.2591  169.7329  727.8123  177.7312 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

     

 Sum  2199457. -81344477  1.95E+08  1.92E+09 

 Sum Sq. Dev.  2.09E+11  4.17E+15  1.20E+16  9.88E+17 

     

 Observations  30  30  30  30 

Sumber: Data Olahan Penulis, 2017 

Pada tabel 4.2, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum (max.), dan nilai minimum (min.) masing-masing 

variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel tersebut, dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

a. Goodwill (GWILL) 

Variabel Goodwill yang diproksikan dengan GWILL merupakan variabel 

dependen  dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan cara selisih antara 

market value dan book value tahun yang bersangkutan untuk menentukan 

besarnya goodwill yang terdeteksi pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.2, goodwill memiliki nilai rata-
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rata (mean) sebesar 73.315,23 dan nilai standar deviasi 84.886,91. Nilai 

standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean. Hal ini 

menunjukkan bahwa data goodwill tidak terdistribusi dengan baik yang disebut 

dengan data heterogen. Berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimun goodwill 

sebesar 42.3115,0 dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 

2014, sedangkan untuk nilai minimun sebesar 349,5830 terjadi pada PT. 

Provident Agro Tbk pada  tahun 2012. Dengan demikian, perusahaan  yang 

memiliki goodwill tertinggi adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 

2014 dan bank yang memiliki goodwill terendah adalah PT. Provident Agro 

Tbk pada tahun 2012. Probability Jarque-Bera sebesar 106,2591 lebih besar 

dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi normal. 

b. Residual Income (RI) 

Variabel residual income yang diproksikan dengan RI merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan operating 

income dikurangi SBI dikalikan dengan average operating asset. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.2, RI memiliki nilai rata-rata (mean) 

dari 30 observasi sampel sebesar -2.711.483 dengan standar deviasi sebesar 

11.994.736 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (mean). Hal ini menunjukkan 

bahwa data residual income tidak terdistribusi dengan baik yang disebut dengan 

data heterogen. Dari 30 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.2, 

perusahaan yang memiliki nilai minimum -54.454.938 untuk RI sebesar terjadi 
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pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2014, sedangkan untuk nilai 

maksimum terjadi pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk pada tahun 2013 

dengan nilai sebesar 19.493.325 Dengan demikian perusahan yang memiliki 

residual income terendah adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2014 dan 

perusahaan yang memiliki residual income tertinggi adalah PT. Telekomunikasi 

Indonesia Tbk pada tahun 2013. Probability Jarque-Bera sebesar 169,7329 lebih 

besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi dengan normal. 

c. Capital Expenditures (CAPX) 

Variabel capital expenditures yang diproksikan dengan CAPX merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang didapat dari net fix asset tahun 

bersangkutan ditambah penyusutan tahun bersangkutan dikurang net fix asset tahun 

sebelumnya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.2, 

CAPX memiliki nilai rata-rata (mean) dari 30 observasi sampel sebesar 6.509.079 

dengan standar deviasi sebesar 20.300.315 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata 

(mean). Hal ini menunjukkan bahwa data capital expenditures tidak terdistribusi 

dengan baik yang disebut dengan data heterogen. Dari 30 observasi sampel yang 

ditunjukan dari tabel 4.2, perusahaan yang memiliki nilai minimum untuk CAPX 

sebesar  54.943,20 terjadi pada PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk pada  tahun 2011, 

sedangkan untuk nilai maksimum terjadi pada  PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 111.000.000. Dengan demikian perusahaan 

yang memiliki capital expenditures tertinggi adalah PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk pada tahun 2013 dan perusahaan yang memiliki capital expenditures terendah 
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adalah PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk pada tahun 2011. Probability Jarque-Bera 

sebesar 727,8123 lebih besar dari 0.05 yang berarti data sudah terdistribusi dengan 

normal. 

d. Net Operating Asset (NOA) 

Variabel net operating asset yang diproksikan dengan NOA merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang didapat dari selisih antara operating 

asset tahun bersangkutan dengan operating liabilities tahun bersangkutan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan dalam tabel 4.2, NOA memiliki 

nilai rata-rata (mean) dari 30 observasi sampel sebesar 63.978.676 dengan standar 

deviasi sebesar 185.000.000 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (mean). Hal 

ini menunjukkan bahwa data net operating asset tidak terdistribusi dengan baik 

yang disebut dengan data heterogen. Dari 30 observasi sampel yang ditunjukan dari 

tabel 4.2, perusahaan yang memiliki nilai minimum untuk NOA sebesar  351.584,9 

terjadi pada PT. Golden Plantation Tbk pada  tahun 2015, sedangkan untuk nilai 

maksimum terjadi pada  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2016 

dengan nilai sebesar 781.000.000. Dengan demikian perusahaan yang memiliki net 

operating asset tertinggi adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 

tahun 2016 dan perusahaan yang memiliki net operating asset terendah adalah PT. 

Golden Plantation Tbk pada  tahun 2015. Probability Jarque-Bera 

sebesar  177,7312 lebih besar dari 0,05 yang berarti data sudah terdistribusi dengan 

normal. 
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4.2.2. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Menurut Winarno (2015), data sudah 

terdistribusi normal apabila probabilitas Jarque-Bera > 0,05. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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-100000 -50000 0 50000 100000 150000

Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       1.70e-11
Median  -8746.456
Maximum  151402.7
Minimum -81841.43
Std. Dev.   59786.33
Skewness   0.841896
Kurtosis   3.084571

Jarque-Bera  3.552882
Probability  0.169239

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada gambar 4.1, 

menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini 
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ditunjukkan dengan nilai probability Jarque Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 

3,552882. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 

normal dengan jumlah observasi sebanyak 30 perusahaan. 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 

asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji 

asumsi klasik diperlukan untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. 

4.2.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya  hubungan linier 

antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) 

(Winarno, 2015). Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix seperti pada tabel 4.2.1 dibawah ini: 
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Tabel 4.2.1 

Hasil Uji Mutikolinearitas 

 

 

  

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung 

koefisien korelasi antar variabel. Jika koefisien korelasi antar variabel diatas 0,8, maka 

variabel terindikasi adanya masalah multikoliniearitas dalam model. Kemudian bila 

koefisien korelasi antar variabel berada dibawah 0,8 maka variabel yang digunakan 

tidak terdapat multikoliniearitas (Gujarati, 2013). 

Dari tabel penghitungan multikolinieritas yang disajikan pada tabel 4.2.1, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model yang 

dibuat. Hal tersebut dikarenakan semua koefisien korelasi antar variabel berada kurang 

dari 0,8. 

4.2.3.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 (sebelumnya). Untuk 

menguji autokorelasi pada penelitian ini, penulis menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W 

berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi (Ghozali,2016). Tabel 

4.2.2 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak sebagai berikut : 

 RI CAPX NOA 

RI  1,000000  0,274386 -0,635197 

CAPX  0,274386  1,000000  0,211295 

NOA -0,635197  0,211295  1,000000 
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Tabel 4.2.2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic  

DW-stat 2,317885 

           Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada tabel 4.2.2, dapat dilihat bahwa nilai DW pada model penelitian 

sebesar 2,317885 yang artinya bahwa nilai DW sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu DW dalam penelitian ini memiliki nilai yang berada diantara 1,54 

– 2,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami 

autokorelasi. 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Uji 

Park. Menurut Gujarati (2013), penelitian yang dinyatakan lolos dalam masalah 

heteroskedastisitas yaitu apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0,05. Tabel 4.2.3 

menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut : 
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Tabel 4.2.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RI -84.75301 125.0527 -0.677738 0.5039 

CAPX -10.80752 58.38658 -0.185103 0.8546 

NOA -0.659629 7.993192 -0.082524 0.9349 

C 3.34E+09 1.06E+09 3.153863 0.0040 

   Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.2.3, dapat 

dilihat bahwa hasil Uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data cross section, dengan sampel 

keseluruhan sebanyak 49, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

𝐺𝑊𝐼𝐿𝐿i, t = α0  + ᵝRI 𝑅𝐼i, t  +  ᵝCX 𝐶𝐴𝑃𝑋i, t + ᵝNA 𝑁𝑂𝐴i, t – 1 + εi, t 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.2.4 

Hasil Persamaan Regresi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

RI -0.005464 0.001505 -3.630020 0.0012 

CAPX 0.001077 0.000703 1.532259 0.1375 

NOA -2.18E-05 9.62E-05 -0.226133 0.8229 

C 52883.06 12739.07 4.151249 0.0003 

 

R-squared 0,503954 Adjusted R-squared 0,446717 

F-statistic 8,804815 Durbin- Watson stat 2,317885 

Prob(F-statistic) 0,000338 

Keterangan: 

Dependen Variabel : GWILL 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

 Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data 

cross section sebagai berikut: 

𝐺𝑊𝐼𝐿𝐿 = 52.883,06  − 0,005464 𝑅𝐼  + 0,001077 𝐶𝐴𝑃𝑋 – 218.000 𝑁𝑂𝐴  

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila residual income (RI), capital expenditures (CAPX), dan net operating 

asset (NOA) diasumsikan nol, maka goodwill (GWILL) yang dihasilkan sebesar 

52.883,06. 

b. Koefisien regresi untuk RI sebesar -0,005464. Hal ini menunjukkan bahwa 

goodwill akan mengalami pengurangan sebesar -0,005464 satuan untuk setiap 
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peningkatan satu satuan tingkat RI dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk CAPX sebesar 0,001077. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami penambahan sebesar 0,001077 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat CAPX dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk NOA sebesar -218.000. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan laba akan mengalami pengurangan sebesar -218.000 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat NOA dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.2.5. Uji Hipotesis 

4.2.5.1.  Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya merupakan alat untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh varibel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan adalah 

pengujian one tailed. Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-

batasan signifikan t level 0,05 (α=5%) 
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Tabel 4.2.5 

Uji Parsial 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Keterangan 

RI -0,005464 0,001505 -3,630020 0,0012 Signifikan 

CAPX 0,001077 0,000703 1,532259 0,1375 

Tidak 

Signifikan 

NOA -2.18E-05 9.62E-05 -0.226133 0.8229 

Tidak 

Signifikan 

C 52883,06 12739,07 4,151249 0,0003 

Tidak 

Signifikan 

Sumber: Data diolah penulis dengan menggunakan Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis 1 : 

Ho1 : Residual income tidak berpengaruh positif terhadap goodwill  

Ha1 : Residual income berpengaruh positif terhadap goodwill 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.2.5 uji t menunjukkan bahwa nilai 

t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,69913 dan hasil t-hitung dari variabel 

residual income sebesar -3,630020 dengan nilai probabilitas residual income senilai 

0.0012 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan dan dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.005464. Hasil ini menunjukkan bahwa residual income memiliki 

pengaruh negatif terhadap goodwill, maka Ho1 dalam penelitian ini diterima, yang 

berarti bahwa residual income tidak berpengaruh positif terhadap goodwill secara 

signifikan. 
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2. Pengujian Hipotesis 2 : 

Ho2 : Capital expenditures tidak berpengaruh positif terhadap goodwill  

Ha2 : Capital expenditures berpengaruh positif terhadap goodwill 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.2.5 uji t menunjukkan bahwa nilai 

t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,69913 dan hasil t-hitung dari variabel capital 

expenditures sebesar 1,532259 dengan nilai probabilitas capital expenditures senilai 

0,1375 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan dan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,001077. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho2 dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti bahwa capital expenditures tidak berpengaruh 

positif terhadap goodwill secara tidak signifikan. 

3. Pengujian Hipotesis 3 : 

Ho3 : Capital expenditures tidak berpengaruh positif terhadap goodwill  

Ha3 : Capital expenditures berpengaruh positif terhadap goodwill 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.2.5 uji t menunjukkan bahwa nilai 

t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,69913 dan hasil t-hitung dari variabel net 

operating asset sebesar -0,226133 dengan nilai probabilitas net operating asset 

senilai 0,8229 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak signifikan dan dengan 

nilai koefisien regresi sebesar-2.18E-05. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho3 dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti bahwa net operating asset tidak berpengaruh 

positifterhadap goodwill secara tidak signifikan. 
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4.2.5.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari variabel 

independennya pada variabel dependennya (Ghozali, 2016). Pada analisis regres hal 

tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien deteminasi (adjusted R-square). Dari hasil 

penelitan dalam tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square adalah 

sebesar 0.446717. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel goodwill (GWILL) sebesar 44,67% di mana selebihnya yaitu 55,33% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. 

4.3. Analisis Hasil 

4.3.1. Pengaruh Residual Income Terhadap Goodwill 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.2.6. menunjukkan bahwa pada 

perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 – 2016, residual 

income terbukti memiliki pengaruh  negatif  terhadap goodwill. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Begley & Feltham 

(2002) yang menyatakan bahwa residual income berpengaruh positif signifikan  

terhadap goodwill pada 6 industri dan tidak berpengaruh positif signifikan pada 6 

industri lainnya. Hal tersebut mungkin dikarenakan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang digunakan dalam 

penelitian mereka. Dan juga mungkin dapat dikarenakan periode penelitian yang 
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digunakan dalam penelitian ini lebih pendek dibandingkan penelitian mereka. Hasil ini 

menunjukkan semakin tinggi residual income yang dihasilkan suatu perusahaan maka 

dapat mengindikasikan semakin rendahnya goodwill perusahaan, begitu juga 

sebaliknya yaitu jika semakin rendah residual income suatu perusahaan maka dapat 

mengindikasikan peningkatan goodwill perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2015), residual income merupakan laba yang dihasilkan 

diatas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Menurut Mowen, 

Hansen, & Heitger (2013), residual income is the difference between operating 

income and the minimum dollar return required on a company’s operating assets 

atau dengan kata lain residual income merupakan laba usaha (operating income) 

yang mampu dihasilkan sebuah pusat investasi di atas penghasilan (return) 

minimum aset-asetnya. Dari beberapa teori yang menjabarkan tentang residual 

income menunjukkan bahwa apabila perusahaan memiliki residual income yang 

tinggi ataupun rendah, akan memungkinkan terjadinya penurunan/peningkatan 

goodwill perusahaan atau dapat dikatakan berbanding terbalik. Dikarenakan, nilai 

residual income yang tinggi lebih memungkinkan dialokasian sebagai return yang 

akan dibagikan kepada para pemegang saham dan mungkin dialokasikan untuk 

mengembangkan perusahaan, daripada dialokasikan sebagai goodwill. 
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4.3.2. Pengaruh Capital Expenditures Terhadap Goodwill 

 Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.2.6. menunjukkan bahwa pada 

perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 – 2016, capital 

expenditures tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Begley & 

Feltham (2002), yang menyatakan bahwa capital expendtures berpengaruh negatif 

terhadap goodwill pada 5 industri. Hal tersebut mungkin dikarenakan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang 

digunakan dalam penelitian mereka. Dan juga mungkin dapat dikarenakan periode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih pendek dibandingkan 

penelitian mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya capital 

expenditures suatu perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya goodwill suatu 

perusahaan. Capital expenditures adalah segala bentuk pengeluaran yang 

dialokasikan pada penambahan, perbaikan atau peningkatan kualitas aktiva tetap 

yang menghasilkan manfaat jangka panjang (Mutiara & Kartawinata, 2015). 

Berdasarkan teori tersebut dapat menggambarkan bahwa captal expenditures 

merupakan pengeluaran yang dialokasikan dalam bentuk aset tetap atau aset  

berwujud (tangible asset), sedangkan goodwill merupakan salah satu bagian dari 

aset yang tidak berwujud  (intangible asset). Sehingga apabila terjadi perubahan 

terhadap capital expenditures suatu perusahaan tidak akan berdampak pada 

perubahan goodwill suatu perusahaan.  
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4.3.3. Pengaruh Net Operating Asset Terhadap Goodwill 

Hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.2.6. menunjukkan bahwa pada 

perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia periode 2010 – 2016, net operating 

asset tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Begley & 

Feltham (2002), yang menyatakan bahwa net operating asset berpengaruh negatif 

terhadap goodwill. Hal tersebut mungkin dikarenakan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang digunakan dalam 

penelitian mereka. Dan juga mungkin dapat dikarenakan periode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini lebih pendek dibandingkan penelitian mereka.  Hasil 

ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya residual income suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya goodwill suatu perusahaan. Net operating asset 

merupakan faktor internal perusahaan yang biasanya diperhatikan oleh manajamen 

dalam melihat apakah operasionalisasi asset sudah digunakan dengan semestinya. 

Karena menurut Subramanyam & Wild (2014), net operating asset merupakan selisih 

antara operating assets dengan operating liabilities. Sehingga, tinggi rendahnya net 

operating asset suatu perusahaan tidak berdampak kepada goodwill dikarenakan net 

operating asset lebih menggambarkan penggunaan asset untuk operasionalisasi 

perusahaan. Selain itu, ada beberapa hal lain yang lebih dominan dalam peningkatan 

goodwill, seperti kombinasi bisnis dan nilai suatu perusahaan. Dan hal tersebut 
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dianggap lebih penting bagi investor untuk mengambil keputusan sebelum 

menanamkan modalnya di suatu perusahaan. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh residual income, capital 

expenditures dan net operating asset terhadap goodwill. Terdapat beberapa hal yang 

bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi goodwill pada perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia 

periode 2010 – 2016. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh residual income, 

capital expenditures, dan net operating asset terhadap goodwill yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa secara parsial variabel independen capital expenditures dan net 

operating asset tidak berpengaruh pengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

goodwill, sedangkan residual income berpengaruh negatif terhadap goodwill.  

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel residual income dengan 

proksi RI memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap besarnya goodwill, hal ini 

menandakan semakin tinggi residual income yang dihasilkan suatu perusahaan maka 

dapat mengindikasikan semakin rendahnya goodwill perusahaan, begitu juga 

sebaliknya yaitu jika semakin rendah residual income suatu perusahaan maka dapat 

mengindikasikan peningkatan goodwill perusahaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

residual income yang tinggi lebih memungkinkan dialokasikan sebagai return bagi 

investor dan mungkin dialokasikan untuk mengembangkan perusahaan. Hal tersebut 
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memberikan dampak positif bagi para investor karena investor mendapatkan return 

yang tinggi apabila residual income perusahaan yang tinggi dialokasikan sebagai 

return. Namun, hal tersebut berdampak negatif bagi perusahaan, karena  bagi calon 

investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, goodwill juga 

dianggap salah satu komponen yang penting dalam mengambil keputusan investasi. 

Karena goodwill merupakan salah satu komponen dari asset perusahaan dan investor 

cenderung tidak tertarik dengan perusahaan yang memiliki goodwill negatif. Sehingga, 

ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh perusahaan demi menarik investor, seperti 

pengalokasian goodwill perusahaan. Agar dapat menguntungkan semua pihak yang 

berkepentingan. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini capital expenditures yang diproksikan dengan 

CAPX tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill, hal ini menandakan tinggi 

rendahnya capital expenditures suatu perusahaan tidak mempengaruhi tinggi 

rendahnya goodwill suatu perusahaan. Investor cenderung tidak memperhatikan capital 

expenditures yang dikeluarkan perusahan. Investor justru akan memperhatikan 

penggunaan dari capital expenditures tersebut dan manfaat yang akan didapatkan oleh 

para investor dari penggunaan capital expenditures. Oleh karena itu, ada hal lain yang 

perlu diperhatikan perusahaan dalam meningkatkan goodwill seperti nilai pasar 

(market value) perusahaan tersebut. Karena nilai pasar (market value) perusahaan yang 

tinggi dapat berdampak pada goodwill perusahaan. Hal tersebut cenderung dapat 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. 
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Dan yang terakhir dalam penelitian ini, variabel net operating asset yang 

diproksikan dengan NOA tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya residual income suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya goodwill suatu perusahaan. Karena goodwill terkait 

dengan beberapa hal lain yang lebih dominan yang perlu diperhatikan perusahaan, 

seperti melakukan kombinasi bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Residual 

Income, Capital Expenditures, dan Net Operating Asset terhadap Goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Residual Income berpengaruh negatif dan signifikan terhadap goodwill 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Hal ini ditunjukan oleh 

t-statistik yang lebih kecil dibanding dengan t-tabel (-3,630020 < 1,69913). Hasil 

t-hitung Residual Income bertentangan dengan Ha1 yang diajukan, yaitu Residual 

Income berpengaruh positif terhadap goodwill pada perusahaan pengakuisisi di 

Indonesia periode 2010 - 2016. Nilai probabilitas signifikansi variabel Residual 

Income menunjukkan hasil sebesar 0,0012 lebih kecil sama dengan 0,05. 

2. Capital Expenditures tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

goodwill perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Hal ini 

ditunjukan oleh t-statistik yang lebih kecil dibanding dengan t-tabel (1,532259  < 

1,69913). Hasil t-hitung Capital Expenditures bertentangan dengan Ha2 yang 
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3. diajukan, yaitu Capital Expenditures berpengaruh positif terhadap goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Nilai probabilitas 

signifikansi variabel Capital Expenditures menunjukkan hasil sebesar 0,1375 

lebih besar sama dengan 0,05. 

4. Net Operating Asset tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

goodwill perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Hal ini 

ditunjukan oleh t-statistik yang lebih kecil dibanding dengan t-tabel (-0,226133 < 

1,69913). Hasil t-hitung Net Operating Asset bertentangan dengan Ha3 yang 

diajukan, yaitu Net Operating Asset berpengaruh positif terhadap goodwill pada 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Nilai probabilitas 

signifikansi variabel Net Operating Asset menunjukkan hasil sebesar -2.18E-05 

lebih besar sama dengan 0,05. 

5.2. Saran 

 Beberapa saran yang diajukan peneliti untuk perusahaan dan juga untuk peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan goodwill, dengan cara 

memperhatikan beberapa hal seperti meningkatkan nilai perusahaan, 

sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan 

perusahaan akan lebih mudah mendapatkan modal tambahan untuk 
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mengembangkan perusahaan. Dan juga sebaiknya perusahaan 

melakukan kombinasi bisnis agar memungkinkan perusahaan untuk 

mampu bertahan dalam menghadapi persaingan usaha yang ada. 

2.     Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas penelitian ini 

menggunakan beberapa variabel tambahan yang memungkinkan untuk 

diteliti. Selain itu, menambah referensi untuk menguatkan hasil 

penelitian, penelitian juga bisa dilakukan dengan objek penelitian yang 

lain selain perusahaan pengakuisisi yang terdapat di Indonesia. Dan 

yang terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak 

sampel dan juga memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian 

yang diperoleh dapat lebih akurat dan memungkinkan dapat 

memperoleh hasil penelitian yang sejalan dengen penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Referensi kajian teori dalam penelitian ini tergolong sedikit 

2. Data observasi yang digunakan terlalu sedikit 
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3. Penelitian terdahulu untuk penelitian ini tergolong sedikit karena dalam 

penelitian ini hanya ada 1 penelitian terdahulu dan tahun penelitian 

terdahulu sudah terlalu lama 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I. Tabel Perusahaan Sampel 

 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

No. Perusahaan  

1. PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

2. PT. Aneka Tambang Tbk ANTM 

3. PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk BCAP 

4. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 

5. PT. Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR 

6. PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk TELE 

7. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 

8. PT. Astra Agro Lestari Tbk AALI 

9. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

10. PT. Agung Podomoro Land Tbk APLN 

11. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) PELINDO 

12. PT. First Media Tbk KBLV 

13. PT. PP (Persero) Tbk PTPP 

14. PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

15. PT. PP Properti Tbk PPRO 

16. PT. Bank Permata Tbk BNLI 

17. PT. Astra Otoparts Tbk AUTO 

18. PT. Provident Agro Tbk PALM 

20. PT. Bank Central Asia Tbk BBCA 
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LAMPIRAN I. Lanjutan Tabel Perusahaan Sampel 

 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

No. Perusahaan  

21. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

22. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 

23. PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk SIDO 

24. PT. Saratoga Investama Sedaya Tbk SRTG 

25. PT. Nusantara Infrastructure Tbk META 

26. PT. Golden Plantation Tbk GOLL 

27. PT. Holcim Indonesia Tbk SMCB 

28. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 

29. PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk EMTK 

30. PT. Astra International Tbk ASII 

31. PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG 

32. PT. Mitra Pinasthika Mustika MPMX 

33. PT. Cowell Development Tbk COWL 

34. PT. Modernland Realty Tbk MDLN 

35. PT. Erajaya Swasembada Tbk ERAA 

36. PT. Salim Ivomas Pratama Tbk SIMP 

37. PT. XL Axiata Tbk EXCL 

38. PT. Hanson International Tbk MYRX 

39. PT. Siloam International Hospitals Tbk SILO 

40. PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia PTI 

41. PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk BTEK 
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LAMPIRAN II. Data Seluruh Variabel 

Perusahaan GWILL RI CAPX NOA 

ASII 
1.339.000.000.000 8.671.150.000.000 19.847.000.000.000 43.631.000.000.000 

CPIN 7.438.000.000 2.548.218.600.000 1.279.831.000.000 6.811.930.000.000 

ANTM 185.373.972.000 1.190.274.679.590 4.084.643.621.000 10.887.358.929.000 

BCAP 5.493.623.280 12.380.563.605 54.943.201.136 1.079.106.496.246 

EMTK 1.832.167.506.000 853.579.279.500 1.942.559.519.000 2.042.671.245.000 

JSMR 41.648.567.000 1.637.855.701.580 6.949.887.581.000 14.587.791.636.000 

TBIG 677.169.000.000 345.786.560.000 228.992.000.000 861.743.000.000 

MPMX 857.633.000.000 410.845.515.000 1.614.260.000.000 2.370.852.000.000 

BCAP 5.493.623.000 170.222.775.790 57.485.057.000 1.891.016.390.000 

COWL 689.175.185.002 18.741.514.729 452.354.626.951 603.920.780.534 

SUPR 89.028.620.458 160.510.395.777 198.437.782.241 792.470.121.031 

MPMX 1.140.360.000.000 140.135.412.500 1.309.197.000.000 3.746.442.000.000 

TELE 202.880.000.000 267.928.650.000 102.201.000.000 2.384.940.000.000 

TLKM 77.000.000.000 19.493.325.000.000 111.076.000.000.000 97.510.000.000.000 

AALI 55.951.000.000 2.423.401.138.750 4.755.979.000.000 8.580.373.000.000 

AISA 82.820.000.000 198.953.717.500 907.438.000.000 5.075.436.000.000 

APLN 30.334.910.000 199.753.196.976 700.545.168.000 11.295.825.488.000 

ASII 1.534.000.000.000 9.913.608.750.000 37.033.000.000.000 59.969.000.000.000 

MDLN 1.366.834.264.610 470.120.680.077 195.119.364.358 2.128.103.779.598 

Sumber : Data sekunder diolah oleh penulis, 2017 
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LAMPIRAN II. Lanjutan Data Seluruh Variabel 

Perusahaan GWILL RI CAPX NOA 

PELINDO 1.143.301.000 1.113.088.064.116 3.421.061.664.000 10.440.732.451.000 

KBLV 113.710.000.000 850.652.475.000 1.221.562.000.000 1.646.502.000.000 

PTPP 1.121.447.184 333.115.413.628 2.609.456.848.466 9.040.734.856.556 

TELE 551.302.000.000 320.768.537.500 120.303.000.000 5.720.697.000.000 

JPFA 70.136.000.000 2.056.161.815.000 2.316.093.000.000 13.313.097.000.000 

JSMR 41.848.567.000 1.472.942.379.025 1.014.286.049.000 8.011.187.771.000 

PPRO 2.245.011.313 171.323.129.659 395.135.837.615 4.795.613.464.101 

ERAA 403.482.742.000.000 171.957.734.647 235.112.792.792 2.798.893.122.137 

BNLI 115.085.000.000 (3.142.464.272.500) 116.060.000.000 69.091.769.000.000 

APLN 30.334.910.000 (32.224.049.325) 1.054.386.193.000 9.129.439.428.000 

AUTO 130.000.000.000 (134.425.500.000) 4.287.807.000.000 5.815.969.000.000 

PALM 349.583.000 (131.950.439.879) 787.803.386.000 2.844.588.195.000 

TBIG 677.169.000.000 670.955.441.250 (230.209.000.000) 415.043.000.000 

SIMP 2.337.723.000.000 (278.186.325.000) 4.737.304.000.000 10.925.349.000.000 

BBCA 93.885.000.000 (20.133.455.018.750) 7.285.215.000.000 81.301.607.200.000 

BCAP 364.163.000.000 (660.740.880.000) 292.171.000.000 13.681.020.900.000 

BMRI 423.115.000.000 (54.454.937.845.644) 6.822.991.000.000 689.309.175.000.000 

EXCL 6.105.148.000.000 (3.600.972.417.500) 1.916.485.000.000 39.185.512.000.000 

BTPN 61.116.000.000 (3.071.160.788.750) 864.752.000.000 66.072.444.000.000 

Sumber : Data sekunder diolah oleh penulis, 2017 

Pengaruh Residual Income..., Clarisa Denia Yozana, Ak.-IBS, 2017



79 
 

 
  

LAMPIRAN II. Lanjutan Data Seluruh Variabel 

Perusahaan GWILL RI CAPX NOA 

MYRX 32.785.000.000.000 (378.569.386.325) 52.656.882.638 820.798.969.237 

SIDO 91.366.000.000 (21.931.654.750.000) 508.771.000.000 2.484.266.000.000 

SILO 282.568.092.907 (77.135.909.142) 1.218.082.834.350 1.927.911.819.655 

SRTG 52.774.000.000 (746.951.323.750) 263.789.000.000 2.301.388.000.000 

META 106.905.197.052 (55.444.209.761) 112.238.280.554 1.184.796.548.182 

BCAP 364.163.000.000 (1.239.727.550.000) 244.447.000.000 17.015.792.000.000 

GOLL 5.578.629.680 (131.164.317.882) 95.600.621.306 351.584.867.138 

SMCB 23.366.000.000 (944.114.587.500) 7.704.902.000.000 521.671.000.000 

PTI 363.150.000.000 (423.444.112.500) 239.205.000.000 2.827.815.000.000 

BBRI 51.915.000.000 (10.734.638.027.500) 24.223.069.000.000 780.807.474.000.000 

BTEK 1.105.739.753.666 (118.772.138.887) 521.480.081.177 3.439.288.476.346 
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LAMPIRAN III. Hasil Statistik Deskriptif 

 GWILL RI CAPX NOA 

 Mean  73315.23 -2711483.  6509079.  63978676 

 Median  54362.50  165366.6  1034336.  7411559. 

 Maximum  423115.0  19493325  1.11E+08  7.81E+08 

 Minimum  349.5830 -54454938  54943.20  351584.9 

 Std. Dev.  84886.91  11994736  20300315  1.85E+08 

 Skewness  2.503925 -2.834883  4.799558  3.388906 

 Kurtosis  10.74137  13.18038  25.13836  12.81052 

     

 Jarque-Bera  106.2591  169.7329  727.8123  177.7312 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

     

 Sum  2199457. -81344477  1.95E+08  1.92E+09 

 Sum Sq. Dev.  2.09E+11  4.17E+15  1.20E+16  9.88E+17 

     

 Observations  30  30  30  30 
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LAMPIRAN IV. Hasil Uji Normalitas 

0
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Series: Residuals
Sample 1 30
Observations 30

Mean       1.70e-11
Median  -8746.456
Maximum  151402.7
Minimum -81841.43
Std. Dev.   59786.33
Skewness   0.841896
Kurtosis   3.084571

Jarque-Bera  3.552882
Probability  0.169239
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LAMPIRAN V. HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

 RI CAPX NOA 

RI  1.000000  0.274386 -0.635197 

CAPX  0.274386  1.000000  0.211295 

NOA -0.635197  0.211295  1.000000 

 

2. HASIL UJI AUTOKORELASI 

R-squared 0.503954     Mean dependent var 73315.23 

Adjusted R-squared 0.446717     S.D. dependent var 84886.91 

S.E. of regression 63141.41     Akaike info criterion 25.06771 

Sum squared resid 1.04E+11     Schwarz criterion 25.25453 

Log likelihood -372.0156     Hannan-Quinn criter. 25.12747 

F-statistic 8.804815     Durbin-Watson stat 2.317885 

Prob(F-statistic) 0.000338    
     

 

3. HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Dependent Variable: RES2   

Method: Least Squares   

Date: 07/27/17   Time: 15:46   

Sample (adjusted): 1 30   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RI -84.75301 125.0527 -0.677738 0.5039 

CAPX -10.80752 58.38658 -0.185103 0.8546 

NOA -0.659629 7.993192 -0.082524 0.9349 

C 3.34E+09 1.06E+09 3.153863 0.0040 
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LAMPIRAN VI. HASIL REGRESI MODEL PENELITIAN 

Dependent Variable: GWILL   

Method: Least Squares   

Date: 07/27/17   Time: 15:29   

Sample (adjusted): 1 30   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RI -0.005464 0.001505 -3.630020 0.0012 

CAPX 0.001077 0.000703 1.532259 0.1375 

NOA -2.18E-05 9.62E-05 -0.226133 0.8229 

C 52883.06 12739.07 4.151249 0.0003 
     
     R-squared 0.503954     Mean dependent var 73315.23 

Adjusted R-squared 0.446717     S.D. dependent var 84886.91 

S.E. of regression 63141.41     Akaike info criterion 25.06771 

Sum squared resid 1.04E+11     Schwarz criterion 25.25453 

Log likelihood -372.0156     Hannan-Quinn criter. 25.12747 

F-statistic 8.804815     Durbin-Watson stat 2.317885 

Prob(F-statistic) 0.000338    
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