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ABSTRACT 

The main purpose of this research are to know variable return on assets, 

debt to total assets and earning per share that simultaneously influential for stock 

price PT lndofood Sukses Makmur Tbk concern. The second purpose are to know 

that return on assets, debt total assets and earning per share in partial influential .. 
for stock price PT lndofood Sukses Makmur Tbk concern. In this observation, will 

observe the financial ratios and stock price PT lndofood Sukses Makmur Tbk 

during period 2003-2007. Profitability ratio ar.d leverage ratio are can be used, 

the measurement used the formula from financial management. The statistical 

method used to test the hypothesis is multiple regressions. This results of this 

research That simultaneous!y influential for stock price and the hypothesis 

explained influential between variable return on assets, debt to total assets and 

earning per share to variable stock price accepted. Individual partial shows that 

variable return on assets and earning per share insignificant influential on stock 

price. Whi!'! deb! to total assets variable significant influential on stock price. 

Key words: return on assets, debt to total assets, earning per share, stock price 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LA TAR BELAK.i\ NG MASALAH 

Persaingan yang semakin ketat . di dalam dunia bisnis mendorong ban yak 

perusahaan, khususnya perusahaan yang sedang berkemhang untuk berinvestasi 

pada sektor yang tepat. yaitu salah satunya dengan mengembangk::tn produk baru. 

Pemilihan investasi yang tepat akan mencerminkan perusahaan sebagai tempat 

penanaman modal yang baik bagi investor, sehingga hal ini akan membantu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Jika suatu perusahaan mempunyai kinerja baik, maka hal tersebut akan 

membuat nilai perusahaan meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan 

harapan bagi para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham. Dampak pada nilai kinerja 

perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan banyak investor yang akan 

menanamkan modalnya. Hal ini juga akan mengakibatkan peningkatan pada harga 

saham. 

Faktor internal atau disebut juga faktor fundamental yaitu faktor yang 

berkaitan langsung dengan kinerja suatu perusahaan (emiten) ttu sendiri. Keadaan 

emiten ini akan menjadi tolak ukur seberapa besar resiko yang akan ditanggung 

oleh investor. Untuk memastikan apakah kondisi emiten dalam kondisi yang baik 

... baruk, bi• clilakukan denpn IDAiisiJ ruio laporan keuanpn. Ada t.nyak 
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cara untuk n1enganalisis saham. namun ana! isis rasio keuangan adalah analisis 

yang sering dipergunakan oleh para anal isis. 

Hasil analisis digunakan untuk melihat kelemahan perusahaan selama periode 

waktu tertentu. Kelemahan yang terdapat di perusahaan dapat segera diperbaiki, 

sedangkan hasil yang cukup baik oorus dipertahankan pada waktu mendatang. 

Sehmjutn)'a an:disis historis tersehut dap~t digunakun untuk penyusunan !"encana 

dan kebijakan perusahaan di tahun mendat~ng. 

Apabila tidak ada analisis yang baik terhadap laporan keuangan, maka para 

pengguna informasi tidak dapat mengambil keputusan ekonomi secara tepat. 

Analisis rasio laporan keuangan ini dapat memperluas dan mempertajam 

informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Kegiatan analisis ini dapat 

menggali dan mengungkapkan berbagai hal yang tersembunyi dalam laporan 

keuangan biasa mengenai kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang sehat berarti perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan baik dan Ian car, kriteria perusahaan yang sehat adalah ( 1) 

dapat memenuhi seluruh kewajiban baik hutang jangka pendek maupun jangka 

panjang ( /ikuiditas dan solvabi/itas), (2) perusahaan dapat menghasilkan laba 

dengan tingkat pertumbuhan laba yang meningkat ( projitabilitas), (3) tujuan 

perusahaan tercapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Kinerja suatu perusahaan akan baik apabila 

pengunaan aset-aset dilakukan secara tepat dan benar, sehingga dengan demikian 

labe yang dihasilkan dapat dimaksimalkan. Ini sejalan dengan tujuan investor Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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yaitu n1emperoleh dividen, dan dividen akan diperolch jika pcrusahaan 

mendapatkan laba. Untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mcnghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya digunakan rasio Return On 

Assets (ROA). 

Kesehatan perusahaan dinilai oori kemampuannya memenuhi kewajiban. 

Untuk mengetahui tingkat kPsehatan perusahaan, bisa diukur dengan analisis rasio 

utang terhadap total aktiva (Debt to Total Assets ratio/ DT A). Rasio ini mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya dengan total 

a¥tiva. 

Selain dividen, investor juga mengharapkan capital gain, untuk mendapatkan 

keuntungan tentunya saham tersebut harus dibeli ketika harganya murah dan 

menjualnya pada saat harga m::1hal. Untuk menilai seberapa besar tiap lembar 

saham menghasilkan Jaba biasanya digunakan analisis rasio Earning Per Share 

(EPS). 

Bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor, dengan melihat rasio 

keuangan, mereka dapat menilai kondisi keuangan dan kegiatan operasional 

perusahaan saat ini dan masa lalu, dan merupakan pedoman bagi investor 

mengenai kinerja masa Ialu dan masa yang akan datang, serta dapat bermanfaat 

juga dalam memprediksi harga saham perusahaan. 

Mengingat pentingnya analisis rasio bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan, maka penulis 

membuat sebuah karya ilmiah dengan judul "PENGARUH RETURN ON 

ASSETS, DEBT TO TOTAL ASSETS DAN EARNING PER SHA.RE 
Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PT INDOFO<>D SUKSES 

MAKMUR Tbk PERIODE 2003-2007)". 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Tujuan investor membeli sallam adalah untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian dari saham. Masalah!1ya apakah rasio keuangan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dan informasi ini relevan bagi 

investor untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Investor merupakan 

pihak yang men1iliki kepentingan signifikan karena telah menginvestasikan 

sejumlah besar dana dan selayaknya mendapatkan sejumlah keuntungan. 

1.3 BAT ASAN MASALAH 

Supaya analisis yang dilakukan dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan 

hanya pada analisis rasio Return On Assets, Debt to Total Assets dan Earning Per 

Share sesuai dengan laporan keuangan yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada Jatar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan hal-hal pokok yang menjadi permasalahan bagi peneliti dalam 

penulisan skripsi ini. 
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Masalah-rnasalah tersebut antara lain : 

1. Apakah variabel Return on Assets, Debt to Total Assets, dan Earning per 

Share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah variabel Return on Assets, Debt to Total Assets, dan Earning per 

Share secara parsial berpengaruh ~ignifikan terhadap harga saham? 

1.5 TUJUAN DAN MANF AA T PENELITIAN 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah variabel Return on Assets, Debt to Total 

Assets, dan Earning per Share secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apakah variabel Return on Assets, Debt to Total 

Assets, dan Earning per Share secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan sebagai berikut : 

a. Peneliti 

Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dengan praktek-praktek yang ada 

di perusahaan. Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan 

......,.. kepnaan laporan keuangan. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat 
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Masalah-masalah tersebut antara lain : 

1. Apakah variabel Return on Assets, Deht to Total Assets, dan EarninK per 

Share secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah variabel Return on Assets, Debt to Total Assets, dan Earning per 

Share secara parsial berpengaruh ~ignifikan terhadap harga saham? 

1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah variabel Return on Assets, Debt to Total 

Assets, dan Earning per Share secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apakah variabel Return on Assets, Debt to Total 

Assets, dan Earning per Share secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan sebagai berikut : 

a. Peneliti 

Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dengan praktek-praktek yang ada 

di perusahaan. Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan 

mengenai kegunaan laporan keuangan. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat 
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BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Dalam bah ini berisi tcntang tcori-teori yang melandasi penelit ian. Bagian ini 

memuat tentang pengertian laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, saham, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dal~m bab i!li ntem~at llraian mengcnai variabel pe:1elitian, data dan sumber 

data, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi dan operasional variabel. 

dan metode analisis data. 

B~B IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, hasil 

pengumpulan data dan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini penulis berusaha mencoba menarik kesimpulan sebagai 

penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan dari 

kesimpulan yang diperoleh, penulis berusaha memberikan saran- saran yang 

mungkin dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah. 

t 
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LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Laporan Keuangan .. 

Menurut Harahap dalam bukunya Analisa K!"itis Atas Laporan Keuangan 

(2004: 1 05), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jenis laporan 

keuangan yang lazim dikenal adalah: neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil 

usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. 

Bagi para analis laporan keuangan merupakan media yang penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama 

seorang analis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu 

perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi 

analis dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan 

posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, arus kas 

perusahaan dalam periode tertentu. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ( 2004 : 4 ) tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 

8 
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2.1.2 Jenis Laporan Keuangan 

Jcnis laporan keuangan utama adalah scbagai berikut : 

1. Daftar Neraca yang n1enggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba rugi yang men~gambarkan jumlah hasi l biaya dan laba rugi 

perusahaan pada su~tu periode tenentu. 

3. Laporan arus kas. Disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

4. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham 

dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan 

membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan 

ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan 

menghasilkan keuntungan baginya. Para pemakai laporan keuangan beserta 

kegunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemegang saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, utang, 

modal, hasil, biaya dan laba. Mereka juga ingin melihat kinerja perusahaan dalam 

pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Mereka juga ingin mengetahui 

jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jun1lah laba 
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yang ditahan. Juga ingin mengctahui pcrkcmbangan perusahaan dari waktu kc 

waktu, perbandingan dengan usaha scjcnis dan pcrusahaan lainnya. Dari infonnasi 

ini pemegang saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan 

sahamnya, menjual atau menambahnya. 

2. Manajemen Perusahaan • 

Bagi manajemen perusanaan, laporan keuangcn digunakan sebagai untuk alat 

untuk mempertanggungjawahkan pengelolaan kepada pemilik. Mengukur tingkat 

biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan divisi. bagian atau segmen tertentu. 

Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagi::tn atau 

segmen. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung j awab. 

Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil 

kebijaksanaan baru. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, anggaran dasar, 

pasar modal dan lembaga regulator lainnya. 

3. Investor 

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan 

dan hasil usaha perusahaan, menilai kemungkinan menanamkan dana dalam 

perusahaan, menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan dimasa mendatang. 

4. Kreditur atau banker 

Sarna dengan pemegang saham, investor, lender seperti bank, investment fund, 

perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi 

perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. 

Bagi yang sudah diberikan laporan keuangan dapat menyajikan infonnasi 

infonnasi tentang penggunaan dana yang diberikan, kondisi keuangan seperti 
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likuiditas, solvabilitas, profitabilitas. Bagi perusahaan calon debitur laporan 

keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai kelayakan perusahaan 

untuk menerima kredit yang akan diberikan. 

5. Pemerintahan dan Regulator 

Bagi pemerintah atau regulat~r laporan keuangan dimaksudkan untuk 

menghi!ung dan m~netapkrln jumlah pujak yang harus dibayar. Dijadikar. casar 

dalam menetapkan kebijaksanaan yang baru, menilai apakah perusahaan 

memerlukan bantuan atau tindakan lain. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap 

aturan yang ditetapkan. Dan bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi 

bahan penyusunan data dan statistik. 

6. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analis, akademis dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data 

bisnis seperti Moody's, S&P, Pefindo, laporan keuangan ini penting sebagai bahan 

atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi 

yang bermanfaat bagi analis, ilmu pengetahuan dan komoditi informasi. 

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey dalam 

bukunya Financial Statement Analysis ( 2005 : 36) : 

" Financial Statement analysis is the application of analytical tools and 
technique to general- purpose financial statements and related data to derive 
estimates and inferences useful in business analysis. " 
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Dengan kata lain. detinisi dari analisis laporart kcuangan adalah : 

Merupakan suatu proses untuk mengevaluasi posisi keuangan saat ini dan 

masa lalu dan hasil dari kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan untuk 

menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat serta memprediksi 

tentang kondisi dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. 

Analisis laporan keuangan memaksimalkan informasi yang masih relatif 

sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan 

keuangan dapat membongkar berbagai inconsistency dari suatu laporan. Laporan 

keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah tetapi hasil 

analisis laporan keuangan tidak akan mungkin menyembunyikan semua informasi 

yang salah. 

2.1.4 Rasio Keuangan 

Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott, JR dalam bukunya Financial 

Management (2005 : 72 ), 

"Financial ratio is restating the accounting data in relative terms to identify 
some of the financial strengths and weakness of a company." 

Rasio tersebut memberikan dua cara, bagaimana membuat perbandingan dan 

data keuangan perusahaan yang berarti :(I) kita dapat meneliti rasio an tar waktu 

(katakanlah, untuk 5 tahun terakhir) untuk meneliti arah pergerakannya ; (2) kita 

dapat membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya. 
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2.1.5 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio 

Menurut Harahap (2007:298), analisis rasio rnemiliki keunggulan dibanding 

teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah : 

1. Rasio n1erupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan. • 

2. Mentpakan pengganti yang lebih sederhana dari informe!si yang disajikan 

laporan keuangan yang sang at rinci dan rumi t. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau "time series" 

5. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

Banyak orang sudah menunjukkan bagaimana rasio keuangan digunakan 

untuk memahami posisi keuangan perusahaan, tetapi siapapun yang bekerj a 

dengan rasio ini pasti menyadari keterbatasan dalam penggunaannya. Menurut 

Keown, et al (2004:89), berikut ini beberapa kelemahan penting yang mungkin 

ditemui dalam menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan : 

1. Kadang-kadang sulit untuk mengidentifikasi kategori industri, jika perusahaan 

berusaha dengan beberapa bidang usaha. 

2. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja dan 

hanya memberikan petunjuk umum karena bukan merupakan basil penelitian 
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dari seluruh perusahaan dalam industri maupun sampel yang cocok dari 

beberapa perusahaan industri. 

3. Perbedaan praktek akuntansi antar perusahaan dapat menghasilkan perbedaan 

dalam perhitungan rasio. Sebagai tan1bahan, perusahaan akan memilih metode 

yang berbeda dalam penyusutan akti va tetap mereka. 

4. Suatu industri kebanyakan tidak menyediaka!1 suatu target atau n!lai ras1o 

yang diinginkan. Yang paling baik, suatu industri menyediakan petunjuk 

posisi keuangan dari rata-rata industri perusahaan yang ada dalam industri, 

termasuk yang buruk dan yang baik. 

5. Banyak perusahaan mengalami perubahan-perubahan dalam operasi mereka. 

Jadi, masukan neraca dan rasio yang berkaitan dengan neraca tersebut juga 

akan berubah-ubah menurut tahun ketika laporan tersebut dibuat. 

2.1.6 Jenis Rasio 

Banyak penulis yang menyodorkan jenis rasio yang menurut mereka cocok 

untuk memahami perusahaan. Umumnya rasio yang dikenal dan populer adalah 

rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Namun sebenarnya masih banyak lagi 

rasio yang dapat dihitung dari laporan keuangan yang dapat memberikan 

informasi bagi analis, misalnya rasio leverage, rasio penilaian pasar, ras1o 

aktivitas dan sebagainya. Adapun rasio - rasio keuangan yang digunakan adalah : 

a. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas~ 
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modal, jumlah karyawan. junlah cabang dan scbagainya. Yang termasuk ke dalarn 

rasio ini adalah pn~fit margin on sales. return on total assets, return on equity dan 

lain-lain. Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

Return on Asset = Laba bersih X 100% 

• Total aset 

Rasio i!li menunjulr..kan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai aktiva. (Harahap, 2007:305) 

Definisi return on assets menurut Wild et al (2003 :430) adalah sebagai 

berikut: 

··Return on assets is a relevant measure of operating efficiency. It reflects 
a company is return from all assets (financing) entrusted to it . .. 

Dapat diambil kesimpulan ROA merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total akti va yang 

digunakan. Semakin tinggi nilainya maka kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan semakin baik. Semakin rendah 

nilainya maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan semakin buruk. 

b. Rasio Leverage 

Menurut Harahap (2007:306) Leverage adalah rasio yang menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat 

melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang 

baik adalah perusahaan yang memiliki komposisi modal lebih besar dari hutang. Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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Rasio ini bisa juga dianggap bagian dari rasio solvabilitas. Yang tcrmasuk kc 

dalam rasio ini adalah debt to total assets ratio, debt to equity ratio dan lain-lain. 

Sedangkan yang digunakan dalam penclitian ini adalah; 

Debt to total assets ratio = Total Utang X 100 o/o 

• Total aktiva 

Rasio debr :o total assets menunjukkan sejachmana utang dapat ditutupi oleh 

aktiva, lebih besar rasionya lebih aman. Bisa juga dibaca berapa porsi utang 

dibanding dengan aktiva. Supaya aman porsi utang terhadap aktiva harus lebih 

kecil. 

Rasio ini memiliki tujuan yang sama dengan rasio utang terhadap ekuitas. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan utang bagi perusahaan dengan jalan 

menunjukkan persent~se aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. 

Semakin tinggi rasio utang terhadap total aktiva, semakin besar risiko keuangan, 

semakin rendah rasio ini semakin rendah risiko keuangan. ( Van Home and 

Wachowicz, Jr; 1997) 

d. Earning Per Share 

Definisi menurut Warren, Reeve dan Fees mengenai EPS (2002:515) adalah: 

"EPS is sometimes called basic EPS, is the net income per share of 
common stock outstanding during the period. Corporation whose stock is 
traded in a public markets must reports EPS common share in their 
income statement. If no preferred stock is outstanding the earnings per 
common share is calculated as follows: 

Earning per common share = Net income 
Number of common share outstanding 
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Menurut Harahap (2007:305) rasio EPS menunjukkan berapa besar 

kemampuan per lembar saham menghasilkan laba. Rasio EPS dapat dihitung 

dengan membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. 

Earning per Share = Laba bagian saham yang bersangkutan 

• J umlah saham 

Menurut Ikatar1 Akuntansi Indonesia (2004:56.1 ), laba p~r saham (LPS) 

adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan, LPS dengan 

ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. LPS 

yang dikaitkan dengan harga pasar saham (Price Earning Ratio) bisa memberikan 

gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam 

pemilik perusahaan. 

2.1.7 Saham 

Siamat (2004:268) menyatakan bahwa saham atau stock yaitu surat bukti atau 

tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham atau sering 

disebut pula shares merupakan instrument yang paling dominan diperdagangkan. 

Saham dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen 

(preferred stock). Perbedaan kedua jenis saham ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

Saham biasa (common stocks) 

a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

b. Memiliki hak suara (one share one vote) 
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c. Hak memperoleh pembagian kekayaan rerusahaan apabila bangkrut dilakukan 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi 

Saham preferen (preferred stocks) 

a. Memiliki hak paling dahulu n1emperoleh dividen 

b. Tidak memiliki hak suara • 

c. Dapat m~n1pengaruhi manajemen perusahaa~ terutama dalam pencalonan 

pengurus 

d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi 

e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan 

di samping penghasilan yang diterima secara tetap 

Menurut Bambang Riyanto (1996) jenis-jenis dari saham adalah : 

a. Saham biasa 

Pemegang saham bisa akan mendapat dividen pada akhir tahun pembukuan, 

hanya kalau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan 

tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau kalau mendapat kerugian, maka 

pemegang saham tidak akan mendapat dividen, dan mengenai ini ada ketentuan 

hukumnya, yaitu bahwa suatu perusahaan yang menderita kerugian, selama 

kerugian itu belum dapat ditutup, maka selama ini perusahaan tidak diperbolehkan 

membayar dividen. 

Adapun fungsi dari saham biasa didalam perusahaan adalah : 

1. Sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan terutama sebagai alat untuk 

memenuhi kebutuhan akan modal pennanen. Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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2. Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. 

3. Sebagai alat untuk mengadakan kombinasi dari perusahaan-perusahaan. 

4. Sebagai alat untuk menguasai perusahaan. 

b. Saham preferen 

Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Seperti ob1igasi yGng men1bayarkan bunga atas pinjarnan, saham prefer~n juga 

membiarkan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa dalam 

hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi. 

Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak 

yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi 

likuidasi. 

c. Saham komulatif preferen 

Jenis saham ini pada dasamya adalah sama dengan saham preferen. Perbedaan 

hanya terletak pada adanya hak komulatif pada saham preferen komulatif. Dengan 

demikian pemegang saham preferen komulatif apabila tidak menerima dividen 

selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak mengizinkan atau karena 

adanya kerugian, pemegang jenis saham ini dikemudian hari apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan berhak untuk menuntut dividen-dividen yang tidak 

dibayarkan diwaktu-waktu yang lampau. 

2.1.8 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian mengenai rasio keuangan telah banyak dilakukan, seperti 

Horrigan ( 1965) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi 
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kesulitan keuangan perusahaan. Dengan r~sio keuangan memungkinkan investor 

menilai kondisi keuangan dan hasil opcrasi perusahaan saat ini dan masa lalu, 

serta sebagai pedoman bagi investor mcngenai kincrja masa lalu dan masa 

mendatang. 

Sitohang (2003), menguji manfaa~ pengaruh rasio aktivitas, rasio profitabilitas, 

rasio lever~ge dan rasio penilaian terhadap pe!1dapatan saham pada perusahCl.an 

Automotive and Allied Products di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2001-2002. 

Sitohang menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diuji secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pendapatan saham, secara individu hanya variabel return on 

assets, debt to equity ratio dan price to book value menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan saham. 

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN 

Investor sangat berkepentingan pada analisis rasio keuangan perusahaan. 

Secara teoritis para pemegang saham sebenamya merupakan pemodal yang 

menjadi pemilik sebuah perusahaan. Namun dalam kenyataannya investor 

memiliki motif yang berbeda-beda. 

Sebagian investor membeli saham sebuah perusahaan untuk tujuan spekulasi 

dengan harapan akan memperoleh keuntungan dari selisih perubahan harga saham 

jangka pendek. Kelompok investor ini lebih suka menggunakan rasio return on 

assets, return on equity dan profit margin. Sedangkan kelompok investor yang 

lain cenderung bertujuan untuk memiliki saham perusahaan dalam jangka panjang 

dengan tujuan khusus untuk menguasai perusahaan. 
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Kemungkinan investor akan mendapatkan pembagian keuntungan yang kccil atau 

tidak san1a sekali. Ini berarti akan menycbabkan penurunan harga saham 

dikarenakan investor tidak mau mengambil risiko terhadap emiten yang memiliki 

utang yang besar. Para investor mengakui bahwa perusahaan dengan tingkat utang 

yang tinggi mencerminkan perusahatm cenderung mengalami kesulitan keuangan 

perusahaan. Sebaliknya semakin kecil :asio utang, diharapkan akan 

memaksimalkan harga saham, karena dinilai bahwa tingkat utang yang rendah 

menunjukkan bahwa risiko keuangan perusahaan rendah. 

3. Earning per Share (EPS) terhadap harga saham 

Perkembangan EPS perusahaan yang tinggi akan mengindikasikan bahwa 

perusahaan mampu mengatasi semua persoalan dan mampu mengatur 

pengalokasian dana yang diperoleh secara efektif dan efisien untuk mencapa1 

tujuan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka para investor dapat dengan 

mantap dan yakin bahwa perusahaan sangat potensial dan mempunyai prospek 

investasi yang sangat bagus dimasa yang akan datang. Oleh karena itu tujuan 

investor untuk mendapatkan return yang tinggi dapat tercapai. 

Jika net income perusahaan tinggi, berdampak pada semakin besar keuntungan 

yang akan diterima dari per lembar saham. Semakin tinggi perubahan EPS akan 

menarik minat investor berinvestasi di perusahaan tersebut. Akibatnya permintaan 

akan saham meningkat dan harga saham meningkat pula. Harga saham 

dipengaruhi tidak hanya dari tingkat dan pertumbuhan income perusahaan saja, 

tapi juga dari ekspektasi pasar. Investor cenderung memperhatikan ckspcktasi 
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earning dan perbedaan antara aktual earning dan ekspektasi earning. Harga 

saham yang tinggi akan mendorong investor untuk menjual saham tersebut. Jika 

saham tersebut terjual dengan harga yang tinggi maka investor akan mendapatkan 

return yang tinggi. Jadi perubahan EPS mempunyai pengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham. • 

2.3 HIPOTESIS 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka teori diatas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho 1 :Variabel Return on Assets, Debt to Total Assets dan Earning Per Share 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha1 : Variabel Return on Assets, Debt to Total Assets dan Earning Per Share 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ho2 : V ariabel Return on Assets secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Ha2 : Variabel Return on Assets secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Ho3 : Varia bel Debt to Total Assets secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Ha3 : Variabel Debt to Total Assets secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 PEMILIHAN OBYEK PENELITIAN 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk pel'iode 2003-2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah anal isis deskriptif kuantitatif. Dengan metode analisis deskriptif kuantitatif 

maka akan digunakan rumus-rumus yang sesuai dengan teori. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menentukan hubungan antara Return On Assets, Debt to Total 

Assets, dan Earning Per Share sebagai variabel independen dan harga saham 

sebagai variabeldependen. 

Identifikasi Varia bel 

1. Variabel Dependen (terikat) adalah harga saham. 

2. Variabel Independen (bebas) adalah Return on Assets, Debt to Total Assets, 

dan Earning Per Share. 

Definisi Operasional Varia bel 

1. Variabel Bebas (independen) 

a Return On Assets (ROA) 

Adalah rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan dan dinyatakan dalam prosentase. 
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Return On Asset Lab~ Bersih X 100 o/o 

Total aset 

b Debt to Total Assets (DTA) 

Adalah rasio total utang tw-hadap total aktiva yang dinyatakan dalam 

prosentase. 

Debito total assets = Total Utang 

Total aktiva 

c. Earning Per Share (EPS) 

X 100% 

Adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar 

saham menghasilkan laba. 

Earning Per Share = Laba bagian saham yang bersangkutan 

Jumlah saham 

2. Variabel Terikat (dependen) 

Harga saham adalah harga saham publikasi periode 2003-2007 

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Indriantoro dan Supomo ( 1999:14 7) data sekunder merupakan data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kasus pada PT 

Indo food Sukses Makmur Tbk peri ode 2003-2007. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1) Data laporan keuangan kuartalan PT Indo food Sukses Makmur Tbk periode 

2003-2007 

2) Dalam penelitian ini, harga saham yang dimaksud adalah harga saham 

publikasi periode 2003-2007. .. 

3) Selain itu~ untak memperoleh data-data pendukung lainnya akan di do~.rnlo~.d 

dari http:/ /www.idx.co.id dan sumber-surnber lain yang diperlukan. 

3.3 TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, tehnik pengumpulan data 

sekunder adalah sebagi berikut : 

1. Riset Kepustakaan 

Tehnik pengumpulan data yang didasarkan pada buku referensi (teori-teori dan 

rumus-rumus) dan jurnal-jurnal sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang 

ada dalam penelitian. 

2. Dokumentasi 

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang 

berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu : 

1) Data berupa laporan keuangan kuartalan 

2) Data berupa informasi tanggal publikasi laporan keuangan kuartalan yaitu dari 

Pusat Dokumentasi Bisnis Indonesia. 

3) Data berupa informasi harga saham 
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4) Data pendukung lain yang juga dipcrolch dari hllp:!lwww. ub:. co. id, .J.<.,')( 

statistics dan sumbcr-sumbcr lain. 

3.4 METODE ANALISIS DATA 

3.4.1 Tehnik Pengolahan Data • 

Pengola~an data dilakukan dengan 1nengg11nakan progrmn komputer SPSS 

versi 12.0 for windows dan EVIEWS .'5.1. Data yang menjadi sampel adalah data 

yang terdapat dalam laporan keuangan. Jenis data adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif dengan menghitung rasio keuangan yang relevan. Data 

dimasukkan dengan panduan buku program SPSS 12.0 dan EVIEWS 5.1. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis hipotesis dalam 

penelitian ini dan sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Adapun 

analisis regresi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Harga Saham = bo + b1ROA + b2DTA + b3EPS + c 

Keterangan : 

bo = Konstanta 

b1-b3 = koefisien regresi variabel 

ROA = Return on Assets 

DTA = Debt to Total assets 

EPS = Earning Per Share 

E =error 
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3.4.2 Tehnik Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik dengan maksud agar dapat menghasilkan nilai 

pengukuran yang baik, yaitu : 

1. Uji Asumsi Normalitas • 

Uji nonnalitas hertujuan m~nguji apakah dal~m mcdel regresi , variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal. 

Model regresi yang baik seharusnya distribusi datanya normal atau mendekati 

normal atau dengan kata lain terdapat normalitas. Cara menguji apakah data 

berdistribusi normal dengan Uji Jarque-Bera. Probability menunjukkan 

kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam nilai absolut) nilai terobservasi 

dibawah hipotesis nol. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada 

penolakan hipotesis nol distribusi normal. 

Jika probability> a= 5o/o, maka data berdistribusi normal 

Jika probability< a = 5%, maka data tidak berdistribusi normal 

2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regrest 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 
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a. Nilai R2 yang dihasilkan olch suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal 

ini mer11pakan indikasi adanya mnltikolinearitas. 

c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

Variable Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

1) Jika Tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

2) Jika Tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. ( Ghozali, 2007 : 91) 

3. Uji Asumsi Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Winarno (2007:5.24), uji 

autokorelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data 

yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data masa-masa sebelumnya. 
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Cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan 

uji Breusch-Godfrey yaitu, bila nilai probabilitas chi square >0,05 berarti tidak 

ada autokorelasi. Bila nilai probabilitasnya <0,05 berarti ada autokorelasi. 

4. Uji Asumsi Heteroskedastisitas • 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan Uji White pada program Eviews 5.1 yaitu dengan melihat nilai 

Obs*R-squared dan nilai probabilitynya. Obs*R-squared berasal dari koefisien 

determinasi (R-squared) dikalikan dengan banyaknya observasi. 

Jika nilai probabilitas chi square lebih besar dari signifikan 5%, berarti tidak ada 

heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari signifikan 5o/o, 

berarti ada heteroskedastisitas. 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan secara: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2
) 

Menurut Pratisto (2004 ), koefisien korelasi ganda ini (R) menyatakan ukuran 

derajat keeratan hubungan antara variabel tak bebas dengan seluruh variabel bebas 

dan determinasi (R2 atau R-square) yang menyatakan besarnya seluruh variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Menurut Ghozali (2007:83) Uji Koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen. Nilai koetisien determinasi asalah diantara nol dan satu. Nilai R
2 

yang 

kecil, berarti kemampuan variabel-variabcl indepcnden dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel depend~. 

Banyak peneliti menganjurkan untuk 1nengg11nakan nilai adjusted R
2 

pada saat 

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

2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam 

model. Dalarn kenyataan nilai adjusted R 2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bemilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalarn uji empiris 

didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

2. Uji t-statistik 

Menurut Ghozali (2007:84) uji statistik t pada dasamya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

I) Quick look : bila jumlah degree of freedom ( dt) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang menyatakan bi=O dapat ditolak 

bila nilai t lebih bear dari 2 ( dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita 

menerima hipotesis altematif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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2) Membandingkan nilai statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai tabel, kita 

menerima hipotesis ltematif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Jika t hitung > t tabeb maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hiturtg < t tabcJ, maka Ho diterima dan Ha ditol~k 

3. Uji F-statistik 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama

sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik 

F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Quick look:bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita tnenerima hipotesis altematif, yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mampengaruhi variabel dependen. 

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Jika F hitung > F tabeh maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika F hitung < F tabeh maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adal.ah studi kasus pada PT Indofood sukses 

Makmur Tbk. Alasan perusahaan tersebut dijadikan obyek pene!itian karena 

perusahaan ini tergolong dalam perusahaan yang memiliki saham aktif. Selain itu, 

Indofood merupakan produsen makanan olahan terkemuka di Indonesia yang 

memiliki pangsa pasar yang luas mencapai ±90%. Produk-produknya sudah lama 

dikenal dan beredar di masyarakat bahkan mengkonsumsinya selama lebih dari 20 

tahun. Perusahaan juga aktif mengeluarkan laporan keuangan kuartalan periode 

2003-2007. Peri ode 2003-2007 digunakan agar penelitian ini lebih up to date dan 

bisa menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Adapun obyek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets, debt to total assets, 

earning per share dan harga saham. 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Visi: 

"Menjadi perusahaan Total Food Solutions. " 
Misi: 

1. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi 
kami, dan teknologi kami 

2. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga 
terjangkau, yang merupakan pilihan pelanggan 

3. Memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun 
intemasional 

34 
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4. Mcmberikan kontribusi dalan1 pcningkatan kualitas hidup bangsa 
Indonesia. khususnya dalam bidang nutrisi 

5. Meningkatkan stakeholders 'value sccara berkesinambungan. 

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT Panganjaya 

Intikusuma berdasarkan Akta No 228, tanggal 14 Agustus 1990, yang diubah 

• 
dengan Akta No 249, tanggal 15 November dan Akta No 171 , tanggal 20 Juni 

1991. Kesemuanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H Notaris di Jakarta 

dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman No C2-2915.HT.Ol.Ol.TH.91, tanggal 12 Juli 

1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 579, 580 dan 581 , 

tanggal 5 Agustus 1991 dan diumumkan dalam BNRI No 12/611, tanggal 11 

Februari 1992. 

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan terakhir berdasarkan Akta no 75 tanggal 25 Juni 2004, yang dibuat 

dihadapan Benny Kristanto S.H, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada 

Mnenteri Kehakiman yang telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan 

pelaporan dari Menteri Kehakiman No C-16055.HT.O 1.04TH.2004, tanggal 25 

Juni 2004 dan telah diumumkan dalam BNRI No 98/1034, tanggal 7 Desember 

2004. 

Pada tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah namanya dari PT 

Panganjaya intikusuma menjadi PT lndofood Sukses Makmur. 

Pada tanggal 12 Februari 1994, perseroan melakukan penggabungan usaha 

(merger) dengan 18 perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang usaha 

industri makanan olahan dan merupakan perusahaan-perusahaan anak dan afiliasi Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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:Philip Suwardi Purnama 

: Maringan Purba Sibarani 

: Mulyawan Tjandra 

4.1.3 Kegiatan dan Prospek Usaha 

37 

Grup Indofood merupakan salah satu produsen makanan olahan terbesar di 

Indonesia dan memiliki pangsa pasar dominan untuk produk-produk utamanya, 

yaitu mi instan, tepung terigu, minyak goreng, margarin dan lemak nabati ( 

shortenings). Grup lndofood adalah produsen mi instan terbesar di dunia 

berdasarkan volume produksi (sumber: International Ramen Manufacturer 

Associatuon-IRNA) dan pengolahan gandum terbesar di Indonesia ( sumber: 

Aptindo). 
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Tujuan Group Indofood adalah menjadi produsen mal<'anan olahan terkemuka 

di Indonesia. Saat ini kegiatan usaha Indofood terdiri dari empat Kelompok Usaha 

Strategis (Group) yang sating melengkapL yaitu: 

1. Produk Konsumen Bermerek (CBP), menghasilkan berbagai macam produk 

makanan dalam kemasan yang ~rcakup dalam di visi Mi In stan, Penyedap 

Makanan, makana1l Ringun dan Nutrisi & makan:}.n Khusus. Kegiatan Group 

CBP didukung oleh divisi Bumbu dan Kemasan. 

2. Bogasari, dengan kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, 

serta didukung oleh unit perkapalan 

3. Agribisnis, sebelumnya dikenal sebagai Grup Minyak Goreng dan Lemak 

Nabati. Aktivitas utama kelompok usaha ini meliputi penelitian dan 

pengembangan pembibitan kelapa sawit, pemuliaan, termasuk juga 

penyulingan serta branding dan pemasaran minyak goreng, margarin dan 

shortening. Setelah akuisisi saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 

(Lonsum), kegiatan usaha grup ini juga meliputi perkebunan karet, teh dan 

kakao. 

4. Distribusi, memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. 

Kelompok usaha ini mendistribusikan hampir seluruh produk Indofood, dan 

juga mendistribusikan produk-produk pihak ketiga. 
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Grup lndofood menghasilkan lebih dari 140 jenis produk yang terbagi atas lima 

kelompok, yaitu : 

Kelompok produk 

Mie instant 

Penyedap makanan 

Makanan ringan 

Makanan bayi 

Minyak goreng 

Kopi dan lain-lain 

Merek yang dikenal 

indomie, supermi, sarimi, pop mie 

.kecap Indofood, saos Indofood 

chiki, chitato, cheetos, jetz 

promina, SUN 

Bimoli, sunrise 

tugu lawak, cafela 

Warisan Indofood terbesar saat ini adalah kekuatan merek-merek yang 

dimilikinya, bahkan banyak diantara merek tersebut melekat di hati masyarakat 

Indonesia selama hampir dua dekade. Ini termasuk beberapa merek mi instan 

(Indomie, Supermi dan Sarimi), tepung terigu (Segitiga Biru, Kunci Biru dan 

Cakra Kembar), minyak goreng (Bimoli), margarin (Simas) dan Shortening 

(Palmia). Meskipun menghadapi kompetisi ketat, merek-merek ini tetap 

merupakan pemimpin pasar di masing-masing segmennya, dikenal atas produknya 

yang berkualitas dengan harga teijangkau. 

.. 
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4.2 PERKEMBANGAN RETURN ON A.\'Sf;'1:\ ', D EBT TO TOT·1L A SSE7S, 

EARNING PER SHARE DAN HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES 

MAKMUR Tbk PERIODE 2003-2007 
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\ 

Grafik 4.1 

Return on Assets (ROA) 
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Berdasarkan grafik return on assets diatas, perkembangan ROA perusahaan 

periode kuartalan selama lima tahun dari tahun 2003 hingga 2007 cenderung 

mengalami tingkat pergerakan yang berfluktuatif. Pergerakan yang tajam, terjadi 

di tahun 2005 perusahaan mengalami penurunan ROA disebabkan total aktiva 

perusahaan mengalami penurunan dan kemerosotan laba bersih hingga 68% 

dibanding tahun sebelumnya. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh faktor 

internal perusahaan yaitu adanya sejumlah beban atau biaya yang hanya terjadi 

satu kali. Beban itu diantaranya kerugian yang terkait dengan penghentian kontrak 

lindung nilai, adanya pembayaran pensiun dan tunjangan pesangon yang di offset 

dan kompensasi dari usaha patungan Nestle dan keuntungan bersih hasil 

pembelian kembali Obligasi Rupiah Indonesia kedua dan ketiga. Penurunan yang 

disebabkan oleh faktor eksternal terjadi karena adanya kenaikan harga bahan 
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bakar minyak (BBM). Di tahun bcrikutnya pemulihan dan pertumbuhan Indofood 

terus berlangsung. Hal ini terlihat dari kembalinya daya bcli masyarakat. 

(sumber:investor Indonesia) 

Grafik 4.2 

Debt to total assets (DT A) 
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Berdasarkan grafik diatas, perkembangan rasio utang terhadap total aktiva 

selama kurun waktu lima tahun bergerak stabil. Yang berarti pembiayaan total 

aktiva dengan menggunakan utang masih optimal. Hal ini terlihat dari posisi 

keuangan perusahaan ini masih kuat dan tingkat rasio utang masih berada diatas 

rata-rata. Dengan tingkat rasio utang yang masih optimal, perusahaan 

memanfaaikannya untuk melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempo, 

sehingga hal itu memungkinkan perusahaan menggl·~akan dana internal untuk 

capital expenditure dan pengeluaran lainnya. Pada tahun 2006, Indofood 

menikmati penghematan dari penguatan kurs rupiah yang mengurangi beban 

utang valas perusahaan. (sumber:investor Indonesia) 
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Berdasarkan grafik diatas, pergerakan perubahan earning per share (EPS) PT 

lndofood Sukses Makmur Tbk cenderung fluktuatif. Pada tahun 2005 terjadi 

penurunan EPS yang cukup tajam, dimana salah satu penyebabnya terlihat pada 

adanya kenaikan pada harga bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak pada 

anjloknya nilai tukar rupiah, pos-pos pengeluaran perusahaan dalam bentuk dolar 

menjadi sangat besar. Hal ini berakibat langsung pada laba yang diperoleh 

perusahaan. Sehingga secara keseluruhan hal ini mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Secara fundamental saham Indofood cukup menjanjikan karena 

kinerja perseroan di tahun 2006 tum bub signifikan menjadi Rp 661,2 miliar dari 

tahun sebelumnya Rp 124 miliar. Laba bersih pada kuartal III 2006 sudah 

mencapai Rp 506 miliar. Earning per share (EPS) akhir 2006 naik dari tahun 

sebelumnya Rp 15. Valuasi saham yang masih kompetitif turut mendorong minat 

beli investor pada Indofood untuk tahun-tahun berikutnya 
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Grafik 4.4 
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Berdasarkan grafik diatas juga mengidentifikasikan bahwa saham PT. 

lndofood Sukses Makmur Tbk. berpeluang terjadinya bullish (situasi pasar yang 

bergairah, bergerak cepat, dan kondisi pasar yang didominasi oleh aksi beli, 

sehingga mengakibatkan harga akan mengalami peningkatan). Selain itu, terdapat 

sinyal uptrend yang diperkirakan masih akan berlanjut. 

Kenaikan harga saham tersebut salah satunya terjadi karena pernsahaan terns 

memperluas usaha diberbagai sektor dengan mengakuisisi pernsahaan secara 

internal. Selain itu, pemulihan dan pertumbuhan perusahaan yang terns membaik. 

Dimana hal itu terlihat dari sejumlah broker asing tercatat aktif membeli saham 

perusahaan. Pembelian itu didorong oleh ekspektasi perbaikan daya beli 

masyarakat. Selain itu, peningkatan harga saham juga terjadi karena pernsahaan 

melakukan pembangunan strategi untuk memenangkan kompetisi dan untuk 

memperbaiki persepsi, pernsahaan melakukan penerapan harga barn dan promosi 

iklan terntama untuk kalangan muda. 

Untuk itu, sebaiknya para investor untuk tetap mempertahankan (hold) 

sahamnya untuk jangka pendek dan membeli saham Indofood untuk jangka 
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menengah maupun jangka panjang, dikarenakan harga saham PT. lndofood 

Sukses Makmur diproyeksikan akan meningkat tcrus. 

4.3 ANALISIS HASIL PENELITIAN 

4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik • 

Berd~sarkan hasil pengujia!l statistik, mcdel persamaan regresi linier bergRnda 

yang diajukan sudah memenuhi syarat. Tetapi persamaan tersebut dapat diterima 

secara ekonometrik maka harus memenuhi asumsi klasik, antara lain dengan 

menggunakan uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi dan 

Normalitas. 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

U ntuk mengetahui apakah dalam model regresi, varia bel depend en, variabel 

independen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Untuk menguji apakah 

data berdistribusi normal maka dilakukan uji Jarque-Bera. Hasil perhitungan 

disajikan pada tabel 4.1: 
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Tabel4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F -statistic 

Obs*R-squared 

Sumber; data diolah, 2008 

0,321 Pro b. F(2,9) 

0,998 Prob. Chi-Square(2) 

0,734 

0,607 

47 

Dari output yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan didapat nilai 

probabilitas chi square-nya lebih besar dari nilai signifikan 0,05 (>5o/o) yaitu 

sebesar 0,607. Dapat disimpulkan tidak adanya masalah autokorelasi, artinya 

bahwa data masa sekarang tidak dipengaruhi oleh data masa lalu. 

4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apakah dalam model regresi tetjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian terhadap 

Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji White Heteroskedasticity 

Test. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari signifikan 5%, berarti tidak ada 

heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari signifikan 5%, 

berarti ada heteroskedastisitas Hasil perhitungan terlihat pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabcl 4.4 

Hasil Uji llctcroskcdastisitas 

White Heteroskedastic!!Y '1-='c:;:_st:._ ______________ _ 

F -statistic 
Obs*R-squared 

Sumber~ data diolah, 2008 

OJ 63 
5~26 

Prob. F(9,5) 
Prob. Chi-Square(9) 

0.9 12 
0,747 

Dari perhitungan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. karena nilai dari probabilitas chi squarenya lebih besar dari 

nilai signifikan 0,05 (5%) yaitu sebesar 0,747. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2
) 

Dalam uji ini dari output Eviews diperoleh koefisien korelasi ganda ini (R) 

yang menyatakan ukuran derajat keeratan hubungan antara variabel tak bebas 

dengan seluruh variabel bebas dan determinasi (R2 atau square) yang menyatakan 

besamya seluruh variabel independen dengan variabel dependen. 

Berdasarkan ringkasan output EVIEWS pada tabel 4.5 diperoleh koefisien 

determinasi yang disesuaikan ( Adj .R square) memberikan hasil determinasi yang 

disesuaikan sebesar 0,626 berarti variabel independen hanya dapat menerangkan 

adanya hubungan sebesar 62,6% dari harga saham, sedangkan sisanya diterangkan 

oleh variabel lain yaitu seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, kinerja 

perusahaan (peningkatan laba dan penjualan, dividen yang dibagikan), kondisi 

sosial dan politik. 
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Ho3 :Variabel earninK per share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

Ha3 : Variabel earning per share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

b. Penentuan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%) 

An:1lisa ini menggunakan program Eviews 5.1 , ha~il dari analis1s tnl 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran regresi. dari hasil analisis tersebut dapat 

diringkas sebagai berikut: 

Tabel4.6 

Hasil Perhitungan Regresi secara parsial 

Variabel I Koefisien Regresi Signifikan Kesimpulan 

ROA I 0.092 0,093 Tidak Signifikan 

DTA I -0,0834 0,001 Signifikan 

EPS I 0,0001 0,862 Tidak Signifikan 
Sumber ; data diolah,2008 

LNHARGA = 12,326 + 0,092*ROA - 0,0834*DTA + 0,0001 *EPS 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta 12,326, hal ini berarti jika nilai semua variabel independen 

adalah nol, maka nilai harga saham adalah sebesar 12,326. 

b. Koefisien regresi variabel return on assets (ROA) mempunyai nilai yang 

positif, berdasarkan uji signifikansi ROA tidak signifikan 

c. Koefisien regresi variabel debt to total assets (DT A) mempunyai nilai yang 

negatif sebesar - 0,0834, hal ini berarti jika nilai DT A naik sebesar 1 o/o maka 

harga saham akan mengalami penurunan sebesar 0,0834 dengan anggapan 

variabel yang lain konstan. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang ada, Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008
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dimana debt lo total assets mempunyai pengaruh negati f terhadap harga 

saham. 

d. Koefisien regresi variabel earning per share (EPS) mempunyai nilai yang 

positif, berdasarkan uji signifikansi EPS tidak signifikan . 

• 

Hasil per.gujim hipote~is yang dilakukan se~~ra parsial terhadap harga saham 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh ROA terhadap harga saham 

Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5o/o (a = 

0,05). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Hoi diterima dan Hal ditolak karena 

nilai t hitung (1.840) berada pada daerah penerimaan Ho karena lebih kecil dari t-table 

(±2.201) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,093>0,05 . Jadi 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA dengan harga saham. 

Dikarenakan investor beranggapan bahwa perusahaan melakukan manajemen 

laba, sehingga return on assets yang ada dianggap tidak menggambarkan 

profitabilitas yang sesungguhnya dari perusahaan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pasar tidak melihat return on assets (ROA) sebagai salah satu 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi di masa yang akan datang. 

2. Pengaruh DT A terhadap harga saham 

Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% (a = 

0,05). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima karena 

nilai t hitung ( -4,419) lebih kecil dari t table (±2,20 1) dan tingkat signifikansinya 
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lebih kecil dari 0,05 atau 0,0010<0.05. Jadi tcrdapat pengaruh yang signifikan 

antara DER dengan harga saham. llasil pcnclitian ini mengindikasikan bahwa 

respon pasar dipengaruhi oleh proporsi utang yang digunakan untuk membiayai 

aset perusahaan. Semakin besar utang, semakin besar kewajiban yang dimiliki 

perusahaan. Kenaikan pada rasio utau.g, mengakibatkan penurunan pada earnings, 

karena semakin besat· utang yang dilakukat1 perusahaan akan memperbesar beban 

bunga yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi atas pinjaman yang dilakukan. 

Dalam laporau keuangan beban bunga yang semakin besar akan mengurangi net 

income yang diperoleh perusahaan, sehingga earnings yang diberikan kepada 

shareholders akan mengalami penurunan, hal ini berdampak pada harga saham, 

semakin besar utang maka menyebabkan harga saham perusahaan semakin kecil. 

3. Pengaruh EPS terhadap harga saham 

Dengan Tingkat signifikasi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 5% (a = 

0,05). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ho3 diterima dan Ha3 ditolak karena 

nilai t hitung (0, 178) berada pada daerah penerimaan Ho karena lebih kecil dari t

table (±2,201) dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,862>0,05. 

Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS dengan harga saham. Hal 

tersebut dikarenakan investor beranggapan bahwa perusahaan yang mengalami 

fluktuasi earnings yang tinggi dianggap mempunyai risiko yang tinggi, sehingga 

investor hanya berani memberikan harga yang rendah pada saham perusahaan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa di pasar sekunder investor di BEl menggunakan 

earning per share sebagai referensi mereka dalam keputusan investasinya. 

Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008



53 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa EPS bukan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam menentukan harga saham 

pen1sahaan. 

4.3.2.3 Uji Secara Bersama-sama Return On Assets, Debt to Total Assets dan 

F:arning Per Share terhadap Harga Saham 

Untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

a.Kriteria pengujian hipotesis 

Ho : Variabel return on assets (ROA), debt to total assets (DTA) dan earning 

per share (EPS) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham 

Ha : Variabel return on assets (ROA), debt to total assets (DT A) dan earning 

per share (EPS) secara bersarna-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham 

b.Penentuan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%). 

Jika F signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika F signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dari hasil regresi berganda yang terlihat pada tabel 4.5 diperoleh uji F 

menunjukkan bahwa angka uji F = 8,819 oleh sebab itu nilai uji F adalah 

signifikan, karena tingkat signifikannya 0,003 ( <0,05), hal ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Assets, 
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5.1 KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPlJLAN .DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan .pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini C~daiah: 

1. Dari uji t yang dilakukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan rasio return 

on assets (ROA) dan earning per share (EPS) terhadap harga saham, kecuali 

pada debt to total assets ratio (DT A) dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,001. 

' Terdapat pengaruh yang signifikan return on assets (ROA), debt to total 

assets (DT A) dan earning per share (EPS) terhadap harga saham secara 

bersama-sama, karena dari hasil regresi didapat bahwa tingkat signifikansi uji 

r adalah sebesar 0,003, dimana lebih kecil daripada 0,05. 

5.2 SARAN 

1) Selain rasio-rasio keuangan yang urn urn yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi investor sebelum menginvestasikan dananya dalam 

bentuk saham, ada baiknya investor memperti111bangkan faktor -faktor lain 

yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mengukur kinerja perusahaan. 

2) Selain variabel-variabel rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel 

bebas. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi harga saham seperti nilai tukar, tingkat inflasi, 
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dividen yang dibagikun, kondisi mikroekonomi, makrockonomi dan 

sebagainya. Sclain itu, memperluas jumlah sampel pcnclitian dengan 

menggunakan metode pcnelitian yang berbeda 

3) Dalam upaya untuk mempcrtahankan harga saham agar tetap stabil atau 

tidak turun. Sebaiknya perpsahaan terns meningkatkan penjualannya 

dengan car& pemberian hadiah~ undian dan lain-lain, karena akan 

berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. Perusahaan juga harus 

mengurangt pendanaan ekstemal (utang). Perusahaan perlu 

mempertimbangkan variabel mikroekonomi seperti brand name 

perusahaan, budaya kerja perusahaan, gaya kepemimpinan dan lain-lain. 

Selain itu, tidak hanya variabel mikroekonomi yang perlu 

dipertimbangkan, tapi juga variabel makroekonomi seperti inflasi, nilai 

tukar, suku bunga, pajak dan lain-lain. Sebagai contoh, jika perusahaan 

melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang ban yak dengan nilai 

tukar saat ini Rp I 0.000/US$, kemudian dua bulan berikutnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar melemah menjadi Rp II.OOOIUS$. Pada saat ini 

pembelian yang dilakukan oleh perusahaan sangat menguntungkan karena 

membeli dengan nilai tukar Rp I 0.000/US$ dibandingkan Rp li.OOOIUS$ 

dua bulan kemudian. Jika dilihat dari sisi penjualan, dua bulan berikutnya 

penjualan produk akan lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan 

saat ini. Menguatnya mata uang dollar menyebabkan kenaikan pada bahan 

material produksi sehingga biaya produksi perusahaan ikut meningkat. Hal 

ini berdampak pada meningkatnya harga jual tiap produk. Jika harga jual 
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(Dal 'I Ruoiah) 
~ 

TotaL 
Tahun Kuartal Assets Liabilities Equity NI number of share 

i 

EPS 
2003 Ql 15,226 10,445 3,875 202.1 8.47 24 -

36! Q2 15,342 1 0,619 3,809 308.9 8.48 
Q3 15,198 10,299 3,954 453.5 8.50 53J 
Q4 15,309 10,552 4,094 603.0 8.50 71 1 

2004 Ql 15,417 10,496 4,219 113.6 8.53 13 
Q2 15,806 11,300 3,948 116.7 8.53 ' 14 
Q3 16,425 11,562 4,118 284.6 8.53 33 
Q4 15,669 10,654 4,256 386.9 8.53 45 ' 

2005 Q1 15,086 10,092 4,425 117.3 8.53 14 
Q2 14,233 9,418 4,195 14.4 8.53 2j 

Q3 14,501 9,849 4,230 42.2 • 8.53 5 
Q4 14,786 10,043 4,308 124.0 8.53 151 

2006 Ql 14,811 9,881 4,457 173.9 8.53 20 
Q2 15,892 10,777 4,502 267.8 8.53 31 
Q3 16,709 11,305 4,767 506.1 8.53 59' 
Q4 16,1 12 10,524 4,931 661.0 8.53 78 

2007 Q1 18,516 10,348 6,283 177.3 8.53 21 
Q2 19,005 10,918 6,049 367 2 8.53 43 
Q3 20,244 11,755 6,326 683.3 8.53 80 
Q4 29,527 18,676 7,127 980.3 8.53 115 

---~ 

..______ ______ 

Pengaruh Return On Assets..., Apri Sandari Any, Ak.-IBS, 2008



Hai'BaSaham 
(Dim Rupiah) 

Tahun I Quarter I Tanggal Publikasi I Close Price 
2003102 f 15 Agustus 20031 7251 

Q3 31 Oktober 2003 700 
Q4 I 01 Maret 20041 850 

2004102 I 14 Agustus 20041 6751 
Q3 30 Oktober 2004 700 
04 I 05 Maret 20051 1010 

2005' 02 I 27 Agustus 20051 81 0 I 
03 28 Oktober 2005 820 
04 I 29 Maret 20061 890 

2006 01 1130 
02 1190 
03 \ 31 Oktober 20061 1330 I 
04 23 Maret 2007 1490 

2007\02 \ 30 Agustus 20071 1830 I 
04 31 Maret 2008 2325 

Rasio-rasio 
• 

Tahun I Kuartal ROA DTA EPS Harg_a LnHarga 

2003 l 0 22003 2.01 69.22 52.66 725 6.59 
032003 2.98 67.77 46.53 700 6.55 
0 42003 3.94 68.93 32.84 850 6.75 

2004 I 022004 0.74 71.49 2.73 675 6.51 
032004 1.73 70.39 143.84 700 6.55 
042004 2.47 67.99 35.95 1010 6.92 

2005 I 022005 0.10 66.17 -8772 810 67 
032005 0.29 67.92 193.06 820 6.71 
042005 0.84 67.92 193.84 890 6.79 

2006 l 012006 1.17 66.71 40.24 1130 7.03 
022006 1.69 67.81 54.00 1190 7.08 
032006 3.03 67.66 88.98 1330 7.19 
042006 4.10 65.32 30.61 1490 ' 7.31 

2007 I 022007 1.93 57.45 107.11 '1 830 7.51 
042007 3.32 63.25 43.47 2325 7.75 I 
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UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

Dependent Variable: LNHARGA 

Method: Least Squares 

Date: 08/ 12/08 Time: 08:56 

Sample: 1 15 

Included observations: 15 

Variable Coefficient 

c 12.32601 

ROA 0.091538 

DTA -0.083378 

EPS 0.000153 

Std. E;ror t-Statistic Pro b. 

1.291390 9.544765 0.0000 
0.049738 1.840402 0.0928 
0.018869 -4.418867 0.0010 

0.000858 0.177900 0.8620 

R-squared 0.706346 Mean dependent var 6.929333 

Adjusted R-squared 0.626258 S.D. dependent var 0.376781 

S.E. of regression 0.230343 Akaike info criterion 0.124683 

Sum squared resid 0.583636 Schwarz criterion 0.313496 

Log likelihood 3.064881 F -statistic 8.819668 

Durbin-Watson stat 1.275148 Prob(F-statistic) 0.002894 

Estimation Equation: 

LNHARGA = C(l) + C(2)*ROA + C(3)*DTA + C(4)*EPS 

Substituted Coefficients: 

LNHARGA = 12.32601258 + 0.09153762707*ROA- 0.08337753979*DTA + 
0.000152557503*EPS 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Model 
1 (COOstan 

ROA 
DTA 

EPS 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

B td. Error Beta 

12.3341 1.296 
.091 .o5o I .307 

-.083 

.000 

.019 

.001 

-.733 

.031 

a. Dependent Variable: LNHARGA 

Coefficienf!s 

~% Confidence Interval for Correlations 
t Sig. ...ower Boundi.Jooer Boundllero-ordecl Partial I Part I! 

9.519 .000 9.482 15.186 
1.828 .095 -.019 .201 .425 .483 .299 

-4.410 .001 -.125 -.042 -.784 -.799 -722 
.189 .854 -.002 .002 -.003 .057 031 
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UJJ REGRESJ LINIER BERGANDA 

Dependent Variable: LNHARGA 

Method: Least Squares 

Date: 08/12/08 Time: 08:56 
Sample: 1 15 

Included observations: 15 

Variable Coefficient 

c 12.32601 
ROA 0.091538 
DTA -0.083378 
EPS 0.000153 

R-squared 0.706346 
Adjusted R-squared 0.626258 

S.E. of regression 0.230343 

Sum squared resid 0.583636 

Log likelihood 3.064881 

Durbin-Watson stat 1.275148 

Estimation Equation: 

Std. Error t-Statistic 

1.291390 9.544765 

0.049738 1.840402 

0.018869 -4.418867 

0.000858 0.177900 

Mean dependent var 

S.D. dependent var 

Akaike info criterion 

Schwarz criterion 

F -statistic 

Prob(F-statistic) 

LNHARGA = C(l) + C(2)*ROA + C(3)*DTA + C(4)*EPS 

Substituted Coefficients: 

Pro b. 

0.0000 

0.0928 

0.0010 

0.8620 

6.929333 

0.376781 

0.124683 

0.313496 

8.819668 

0.002894 

LNHARGA = 12.32601258 + 0.09153762707*ROA- 0.08337753979*DTA + 
0.000 152557503*EPS 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficienftl 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

.307 

t Si. 
9.519 .000 

1.828 .095 -.019 .201 .425 

-4.410 .001 -.125 -.042 -.784 

.189 .854 -.002 .002 -.003 

Model 1 B Std. Error Beta 
1 (COnstant 12.334 1.296 

ROA .091 .050 

OTA -.083 .019 

EPS .000 .001 

-.733 

.031 

a. Dependent Variable: LNHARGA 

Statistics 

VIF 

.483 .299 .954 1.048 
-.799 -.722 .971 1.030 
.057 .031 .981 1 019 
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UJI AUTOKORELASI 

Senes Res1duals 
Sample 1 15 
Observations 15 

Mean 0 000000 
Median 0 020849 
Maximum 0 387033 
M1nimum -0 406135 
Std Dev. 0 .204177 
Skewness -0 033000 
\urtosis 2 665335 

Jarque-Bera O.C72723 
Probability u ~4292 

Breusch-Gorifrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

0.320834 Prob. F(2,9) 
0.998274 Prob. Chi-Square(2) 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 08/12/08 Time: 09:02 
Sample: 1 15 
Included observations: 15 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Coefficien 
Variable t Std. Error 

c -0.122993 1.967073 

ROA 0.007322 0.068045 

DTA 0.001791 0.030120 

EPS -6.07E-05 0.000946 
0.332312 0.515957 RESID(-1) 

RESID(-2) -0.052582 0.821710 

t-Statistic 

-0.062526 
0.107600 
0.059466 

-0.064229 
0.644069 

-0.063991 

.. 

0.733511 
0.607054 

Pro b. 

0.9515 
0.9167 
0.9539 
0.9502 
0.5356 
0.9504 

0.000000 
0.204177 
0.322480 
0.605700 
0.128334 
0.982036 
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DAFT AR NERACA PUBLIKASI (LKP) 
.... . KATEGORI: PERUSAHAAN GO PUBLIC 

~--------r----------------------- -----------~---------------~ SUMBER (3) 
NO NAMA PERUSAHAAN 

KODE 

BURSA 

~ 1 lnci·~food Sukses Makmur Tbk. \INDF ------1f--

2 lndofocc.l Sukses Makmur Tbk. IN OF 

NO 

1 

1 

SUMBER (1) SUMBER (2) 

Media Cetak I Edisi I Media Cetak I Edisi Media Cetak 

Bisn1s 130-Atlq-07 IKompas 130-Aug-07 I I 
Bisnis 31-Mai·U8 Kompas 31-Mar-08 J Post 

~---------P------------------------------------------r----------------+----------~-----------

Edisi 

---1JUNI 07 
31-Mar-o8IDES 07 

1 lndofood Sukses Makmur Tbk. INDF 1 Bisnis 31-0ct-06 Kompas 5-Sep 
2 mdofood Sukses Makmur Tbk. INDF 1 Bisnis 23-Mar-07 Kompas 23-Mar-07 DES 06 
3 lndofood Sukses Makmur Tbk. INDF 1 Bisnis 31-Aug-06 Kmp/J.Post 31-Aug-06 Republika 14-Sep-06, JUNI 06 
4 lndofood Sukses Makmur Tbk. INDF 1 Investor 28-Apr-06 6-Mar 

1 
2 
3 

lndofood Sukses Makmur Tbk. 
lndofood Sukses Makmur Tbk. 
lndofood Sukses Makmur Tbk. 

1 lndofood Sukses Makmur Tbk. 
2 lndofood Sukses Makmur Tbk. 
3 lndofood Sukses Makmur Tbk. 

I 

INDF 
INDF 
INDF 

INDF 
INDF 
INDF 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

Bisnis 
Bisnis 
Bisnis 

Bisnis 
Bisnis 
Bisnis 

29-Mar-06 
27 -Au -05 Kom as 
28-0ct-05 Kompas 

5-Mar-05 J.Post 
14-Au -04 Kom as 
30-0ct-04 Kompas 

29-Mar-06 J . Post 
27-Au -05 J.Post 
28-0ct-05 J.Post 

5-Mar-05 Kom as 
14-Au -04 J. Post 
30-0ct-04 J Post 

29-Mar-06 DES 05 
27-Au -05 JUNI 05 

28-0ct-05 5-Sep 

5-Mar-05 DES 40 
14-Au -04 JUNI 04 

30-0ct-04 4-Sep 

I 1 )~dofood Sukses Makmur Tbk. INDF i_ _ 1 Bisnis 11-Mar-04 J.Post I 1-Mar-04 DES 03 
2 lndofood Sukses Makmur Tbk. INDF 1 Bisnis 15-Aug-03 J Post 15-Aug-03 Kompas 1 15-Aug-03 JUNI 03 

• 3 INDOFOOD SUKSES MAKMUR INDF 1 B1snis 31-0ct-03 J Post 31-0ct-03 3-Sep 
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PUSDOK Bisnis Indonesia 
Wisma Bisnis Indonesia 6th Floor 

Jl. KH Mas Mansyur #12A K3ret Tengs1n, Jakarta Pusat 10220 
Telp: 62-21 57901023 ext 611·612 Faks: 62-21 5790 1025/26 ~
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