
Pengaruh Residual Income, Capital Expenditures Dan Net Operating Asset Terhadap 
Goodwill Pada Perusahaan Pengakuisisi Yang Terdapat Di Indonesia Periode 2010 – 2016 

 

Clarisa Denia Yozana 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School 

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 

1. Pendahuluan 
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). 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 masuk mengalir sangat 
deras. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang. Dari jumlah 
notifikasi yang masuk, aktivitas akuisisi tidak hanya dilakukan oleh pelaku dalam negeri, 
tetapi sebagian besar dilakukan oleh pelaku asing. Peningkatan aktivitas akuisisi oleh para 
pelaku asing dikarenakan krisis global yang terjadi di daratan Eropa dan Amerika Serikat 
beberapa tahun lalu. Dan hal tersebut dianggap sebagai dampak dari fenomena penguatan 
aliansi strategis yang dirancang untuk menghadapi kompetisi global (http://www.kppu.go.id, 

diakses pada tanggal 6 Juni 2017). 

Ada beberapa alasan yang mendasari proses pengakuisisian tersebut.  Alasan yang 
pertama adalah untuk meningkatkan dana. Selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan 
yang terakhir untuk pertimbangan pajak (http://www.kompasiana.com diakses pada tanggal 6 Juni 
2017). 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. Goodwill berkaitan dengan 

faktor – faktor lain, yaitu residual income, capital expenditures dan net operating asset. 
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Menurut Mulyadi (2015), residual income adalah laba yang dihasilkan diatas target 
pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Atau dengan kata lain residual income merupakan 

laba sisa dari net income. Residual Income yang tinggi dapat dialokasikan sebagai goodwill. 

Menurut Mutiara & Kartawinata (2015), capital expenditures adalah segala bentuk 
pengeluaran yang dialokasikan pada penambahan, perbaikan atau peningkatan kualitas aktiva 
yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Seiring berjalannya waktu asset tersebut akan 
mengalami peningkatan maupun penurunan harga. Perubahan pada harga asset tersebut, akan 

menimbulkan selisih antara nilai buku dengan nilai pasarnya. 

 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. 

2. Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis 
Teori Sinyal (Signalling Theory) 

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 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). 
 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. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
22 (revisi 2010) tentang kombinasi bisnis, 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. 

 Residual Income 
   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 dianggap mampu memberikan informasi kepada 
para investor untuk memilih suatu investasi yang menghasilkan lebih banyak laba dari pada 
biaya modal. 

 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. 

 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 untuk 
mengukur kinerja perusahaan. Menurut Subramanyam & Wild (2014), net operating asset 
merupakan selisih antara operating assets dengan operating liabilities. 
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 Pengembangan Hipotesis 
 H1 : Residual Income berpengaruh positif terhadap 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 terdapat beberapa 
informasi salah satunya adalah net income dari suau perusahaan. Nilai net income diatas 
nilai normalnya disebut juga dengan residual income. Nilai lebih net income tersebut dapat 
dialokasikan sebagai goodwill. Semakin tinggi residual income, maka goodwill mengalami 
peningkatan. 
H2 : Capital Expenditures berpengaruh positif terhadap 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 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. 
H3 : Net Operating Asset berpengaruh positif terhadap 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). 
Goodwill merupakan salah satu komponen dari operating asset. Sehingga, apabila terjadi 
peningkatan pada net operating asset, maka berarti menunjukkan bahwa adanya 
peningkatan terhadap goodwill. 

3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunkan tipe kuantitatif. Penelitian dilakukan pada perusahaan 

perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016. Indikator yang digunakan dalam 
menentukan goodwill adalah residual income, capital expenditures dan net operating asset. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang merupakan 
pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Dari beberapa kriteria yang ditentukan, 
diperoleh sampel sebanyak 49 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.  

Jenis data yang digunkaan dalam penelitian ini adalah data seksi silang (cross section). 
Data cross section yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada website BEI dan website dari masing – masing 
perusahaan. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi beberapa 
uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas. Dan Uji 
hipotesis meliputi uji t (parsial). 
Model Penelitian 

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

Keterangan : 

GWILLi, t : Goodwill 

α0 : Koefisien Konstanta 

ᵝRI , ᵝCX , ᵝNOA : Koefisien masing-masing variabel 
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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  

4. Analisis Dan Pembahasan 
Objek Penelitian 

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 ditentukan. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukan proses 
seleksi sampel dalam penelitian ini. 

 
 

Tabel 4.1. Data Seleksi Sampel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, maximum, minimum dan standar 
deviasi. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel 4.2 diperoleh hasil analisis 
deskriptif sebagai berikut : 

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 
 

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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 Untuk variabel residual income memiliki nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai 
median yang berarti bahwa rata-rata residual income perusahaan pengakuisisi rendah. Sedangkan 
untuk variabel goodwill, capital expenditures dan net operating asset masing-masing memiliki 
mean yang lebih tinggi dari pada median yang berarti bahwa rata – rata variabel goodwill, capital 
expenditures dan net operating perusahaan pengakuisisi tinggi. Sementara, apabila dibandingkan 
dengan standar deviasinya semua variabel masing-masing memiliki standar deviasi yang lebih 
tinggi daripada mean yang artinya persebaran datanya tidak terdistribusi dengan baik atau biasa 
disebut dengan data heterogen. 
 
Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. 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. Uji Normalitas 
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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

  

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 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. 

 
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: 

Tabel 4.2.1. Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 

  Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 
 

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.

 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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Uji Autokolerasi 

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 : 

 

Tabel 4.2.2. Uji Autokolerasi 

 

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. 

 
Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2016), uji heterokedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 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 : 

Tabel 4.2.3. 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. 

 
Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data cross section. Dengan 
sampel keseluruhan sebanyak 49 data. Namun, setelah dilakukan outlier pada data penelitian 
maka data yang digunakan sebanyak 30 data. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 

      𝑮𝑾𝑰𝑳𝑳 = 52.883,06  − 𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟒𝟔𝟒 𝑹𝑰  + 0,001077 𝑪𝑨𝑷𝑿 – 218.000 𝑵𝑶𝑨  
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Uji Parsial (Uji t) 

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 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

Berdasarkan tabel 4.2.4 kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan regresi adalah 
sebagai berikut: 
Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: 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 H1 dalam penelitian ini 
ditolak, yang berarti bahwa residual income tidak berpengaruh positif terhadap goodwill secara 
signifikan. 
Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: 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 H2 dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa capital expenditures tidak 
berpengaruh positif terhadap goodwill secara tidak signifikan. 
Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Net Operating Asset 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 H3 dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa net operating asset tidak 
berpengaruh positifterhadap goodwill secara tidak signifikan. 
 
Analisis Hasil Penelitian 
 
1. Residual Income Terhadap Goodwill 

Residual Income memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0012 < 0,05. Dan memiliki nilai 
koefisien determinasi sebesar -0,005464 dengan arah negatif yang bearti residual income 
memiliki pengaruh negatif terhadap goodwill pada perusahaan pengakuisisi yang terdapat 
di Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila residual income mengalami peningkatan, maka 
akan terjadi penurunan goodwill suatu perusahaan, begitu juga sebaliknya. 
 

2. Capital Expenditures Terhadap Goodwill 

Capital Expenditures memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1375 > 0,05. Dan memiliki nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,001077 dengan arah positif yang bearti capital 
expenditures tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill pada perusahaan pengakuisisi 
yang terdapat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya capital 
expenditures, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya goodwill suatu perusahaan. 

3. Net Operating Asset Terhadap Goodwill 
Net Operating Asset memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8229  > 0,05. Dan memiliki nilai 
koefisien determinasi sebesar -218.000.000 dengan arah negatif yang bearti net operating 
asset tidak memiliki pengaruh terhadap goodwill pada perusahaan pengakuisisi yang 
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terdapat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya net operating asset , 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya goodwill suatu perusahaan. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel 4.2.4. Hasil Persamaan Regresi 

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 

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. 

5. Penutup 
 Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini 
maka dapat disimpulkan bahwa residual income memiliki pengaruh negatif terhadap 
goodwill pada perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 - 2016, sedangkan 
variabel capital expenditures dan net operating asset tidak memiliki pengaruh terhadap 
goodwill pada perusahaan pengakuisisi di Indonesia periode 2010 – 2016. 
 
Keterbatasan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah referensi kajian teori dalam penelitian ini tergolong sedikit, data 
observasi yang digunakan terlalu sedikit dan penelitian terdahulu untuk penelitian ini 
tergolong sedikit,  karena dalam penelitian ini hanya ada 1 penelitian terdahulu dan tahun 
penelitian terdahulu sudah terlalu lama 
 
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 untuk membuat investor 
tertarik 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. Dan yang 
terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel dan juga 
memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih 
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akurat dan memungkinkan dapat memperoleh hasil penelitian yang sejalan dengen 
penelitian-penelitian sebelumnya. 
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