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ABSTRAK

PENGARUH STRUKTUR MODAL, ECONOMIC VALUE ADDED,

LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM

PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2015

Oleh

RANITA SYAFITRI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Long Term Debt To
Equity Ratio (LTDER), Economic Value Added (EVA), Degree Of Operational
Leverage (DFL), Degree Of Operational Leverage (DOL) dan Return On
Investment (ROI) secara parsial dan simultan terhadap return saham pada
perusahaan sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2014. Secara hipotetik penilitian ini menduga bahwa LTDER, EVA, DFL, DOL
dan ROI berpengaruh terhadap return saham. Dengan menerapkan metode
purposive sampling, sampel penelitian ini meliputi 7 perusahaan sektor Farmasi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

Hasil penelitian menunjukkan Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER),
Economic Value Added (EVA), Degree Of Financial Leverage (DFL), Degree Of
Operational Leverage (DOL) dan Return On Investment (ROI) mampu
menjelaskan pengaruh terhadap return saham sektor farmasi sebesar 22,9%.
Secara simultan Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER), Economic Value
Added (EVA), Degree Of Operational Leverage (DFL), Degree Of Operational
Leverage (DOL) dan Return On Investment (ROI) tidak berpengaruh terhadap
return saham dengan tingkat signifikansi F sebesar 0,159. Nilai sig F lebih besar
dari 0,05 (0,15 < 0,05).

Secara parsial, variable Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER), Economic
Value Added (EVA), Degree Of Operational Leverage (DOL) dan Return On
Investment (ROI) tidak berpengaruh terhadap return saham. Long Term Debt To
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Equity Ratio (LTDER), memiliki nilai sig 0,56 nilai sig lebih besar dari nilai
probabilitas 0,05, atau nilai 0,56 > 0,05. Economic Value Added (EVA) memiliki
nilai sig 0,80. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai
0,80 > 0,05. Degree Of Operational Leverage (DOL) memiliki nilai sig 0,46.
Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,46 > 0,05. Return on
Investment (ROI) memiliki nilai sig 0,59 Nilai sig lebih besar dari nilai
probabilitas 0,05, atau nilai 0,59 > 0,05. Sedangkan variabel Degree Of Financial
Leverage (DFL) berpengaruh positif signifikan terhadap return saham (sig.t
0.002 < 0.05.

Kata Kunci: Struktur Modal, Economic Value Added (EVA), Degree of
Financial Leverage (DFL), Degree Of Operating Leverage
(DOL), Return on Investment (ROI), Return saham
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan yang menjalankan

fungsi ekonomi dan fungi keuangan. Pasar modal dalam menjalankan fungsi

ekonomi berjalan dengan mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang

memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan  dana, sedangkan fungsi

keuangannya dapat ditunjukkan  oleh adanya perolehan imbalan bagi pihak yang

memberi dana sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih. Pasar

modal menjadi salah satu pilihan bagi investor dalam menyalurkan dana yang

mereka miliki.

Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu investasi perlu

diperhatikan dua hal yaitu return dan risiko investasi. Pada sekuritas-sekuritas

yang memiliki return yang sama, para investor berusaha untuk mencari risiko

yang terendah. Sedangkan untuk sekuritas-sekuritas yang memiliki risiko sama,

investor cenderung memilih return yang tinggi. Besarnya nilai return tergantung

dari kemampuan investor untuk menanggung risiko. Semakin besar risiko yang

diambil maka semakin besar pula harapan return yang diterima. Return saham

yang tinggi merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan
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dananya di pasar modal. Semakin tinggi return atau keuntungan yang diperoleh,

maka semakin baik pula kondisi perusahaan.

Kondisi perusahaan yang baik dapat dilihat dari struktur modal, karena struktur

modal perusahaan akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansialnya.

Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal tidak baik, dimana

mempunyai hutang yang  sangat besar akan memberikan beban yang sangat

berat kepada perusahaan yang bersangkutan (Riyanto, 2001). Dengan

meningkatnya leverage, nilai perusahaan pertama-tama meningkat mencapai

maksimum dan kemudian menurun. Jadi kriteria penilaian perusahaan dapat

dijadikan pedoman dalam menentukan struktur modal perusahaan yang

diinginkan. Kebijaksanaan struktur modal merupakan kebijaksanaan perusahaan

dalam pemilihan sumber dana baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Sumber dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan, sedangkan sumber

dana eksternal berasal dari hutang dan  penerbitan saham.

Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas

target struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahan hutang akan

menurunkan nilai perusahaan. Penentuan target struktur modal optimal adalah

salah  satu dari  tugas  utama  manajemen perusahaan. Struktur  modal adalah

proporsi pendanaan dengan hutang (debt financing) perusahaan, yaitu rasio

leverage (pengungkit) perusahaan. Dengan demikian, hutang adalah unsur dari

struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan kunci perbaikan

produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan bahwa

kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan dalam menentukan struktur
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modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk mengoptimalkan nilai

perusahaan  (value of  the firm). Penambahan hutang akan  memperbesar risiko

perusahaan dan akan memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan

(expected return). Risiko yang semakin tinggi akibat besarnya hutang cenderung

akan menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya expected return diharapkan

akan meningkatkan harga saham pula.

Saham merupakan suatu penyertaan atau kepemilikan modal seseorang

atau   suatu badan dalam suatu perusahaan. Saham dikenal memiliki

karakteristik high riskhigh return, artinya saham merupakan surat berharga

yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun juga berpotensi

risiko tinggi. Untuk mengetahui nilai perusahaan yang akan  berpengaruh

pada harga saham, investor dapat melakukan pengukuran kinerja. Kinerja

perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan yang akan dikeluarkan

secara periodik. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan metode

tradisional maupun dengan metode yang baru dikembangkan

Metode yang baru dikembangkan antara lain yaitu Economic Value Added

(EVA). Dimana EVA mencoba untuk mengukur nilai tambah (value creation)

yang dihasilkan  oleh perusahaan dengan cara mengurangi biaya modal (cost

of capital) yang timbul sebagai akibat dari investasi yang telah dilakukan. EVA

adalah ukuran kinerja keuangan yang paling baik untuk menjelaskan economic

profit   suatu   perusahaan, dibandingkan dengan ukuran yang lain. EVA juga

merupakan ukuran kinerja yang berkaitan langsung dengan kemakmuran

pemegang saham sepanjang waktu. EVA memberikan tolak ukur   yang
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baik tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada

pemegang saham. Oleh karena itu, jika manajer memfokuskan pada EVA,

maka hal  ini akan membantu memastikan bahwa mereka beroperasi

dengan cara yang konsisten untuk memaksimalkan nilai pemegang saham

(Brigham dan Houston, 2001).

Secara umum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi risiko sistematis yang

perlu dipertimbangkan oleh investor maupun calon investor,  diantaranya

adalah Financial Leverage dan Operating Leverage (Husnan, 2004). Financial

Leverage menggambarkan tingkat sumber dana hutang dalam struktur modal

perusahaan. Penggunaan tingkat hutang yang relatif tinggi menimbulkan  biaya

tetap (beban  bunga), sehingga dapat  menimbulkan  risiko. Semakin   besar

leverage keuangan semakin besar risiko finansial suatu perusahaan. Wakil

(proksi) yang  digunakan untuk Financial Leverage adalah Degree Of

Financial Leverage (DFL) yang dapat didefinisikan sebagai perubahan laba per

lembar saham EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau

rasio antara persentase perubahan EPS dibanding dengan persentase perubahan

EBIT

Sedangkan Operating Leverage menggambarkan struktur biaya perusahaan

yang dikaitkan dengan keputusan manajemen dalam menentukan kombinasi aset

perusahaan. Penggunaan aktiva tetap yang relatif tinggi akan menimbulkan

proporsi biaya tetap yang relatif tinggi terhadap biaya variabel. Perubahan volume

penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan sehingga laba menjadi

berfluktuasi sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang akan
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meningkatkan risiko. Dalam penelitian ini wakil (proksi) yang digunakan untuk

Operating Leverage adalah Degree Of Operating Leverage (DOL). DOL

menunjukkan rasio antara persentase perubahan EBIT dengan persentase

perubahan penjualan.

Rasio yang sering  digunakan untuk memprediksi return saham adalah rasio

profitabilitas. Profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai

secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapatkan dari

aktivitasnya. Adapun sebagai indikator dalam kinerja keuangan ini adalah rasio

Return On Investment (ROI). Jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi

maka tingkat Return On Investment (ROI) yang dihasilkan perusahaan juga akan

tinggi sehingga banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli

saham perusahaan tersebut. Dan hal itu tentu saja mendorong harga saham naik

menjadi lebih tinggi.

Tabel 1.1 Return Saham Sektor Farmasi Tahun 2010-2014

Nama
Perusahaan

Tahun Rata-rata
Return
Saham2010 2011 2012 2013 2014

DVLA -0,24 -0,02 0,47 0,30 -0,23 0,011

INAF 0,04 1,04 1,03 -0,54 1,32 0,116
KAEF 0,25 1,14 1,18 0,20 1,48 0,170

KLBF 1,50 1,14 0,56 0,18 0,46 0,154

MERK 0,21 0,37 0,15 0,24 -0,15 0,033

PYFA 0,15 0,39 0,01 -0,17 -0,08 0,012

TSPC 1,34 0,49 0,46 -0,13 -0,18 0,079
Sumber: www.sahamok.com, 2015

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa PT. PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

mempunyai nilai rata-rata return tertinggi selama tahun tahun penelitian 2010-
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2014 sebesar 0,170 dan dan nilai rata-rata return terendah PT Darya Varia

Laboratoria Tbk (DVLA) mempunyai nilai rata-rata return saham sebesar 0,011.

Sehubung dengan hal  ini maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu

penelitian mengenai pengaruh yang disebabkan oleh struktur modal, Economic

Value Added (EVA), Degree Operating Leveraged (DOL), Degree Financial

Leveraged (DFL), Return On Invesment (ROI) terhadap return saham pada

saham-saham perusahaan farmasi di BEI periode 2010-2014 dan  juga untuk

mengetahui pengaruh masing- masing variabel dalam mempengaruhi return

saham.

Beberapa penelitian tentang pengaruh struktur modal, E V A , Financial

Leverage, Operating Leverage dan ROI terhadap return saham telah dilakukan

antara lain:

Arman Maulana (2011),  dari hasil penelitiannya   menunjukkan bahwa secara

simultan variabel Debt to Equity Ratio (DER), dan Return On Investment (ROI)

berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan signifikansi pada tingkat

0,000 pada taraf 5% maka (0,000 < 0,05). Sedangkan secara parsial variabel Debt

to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham

dengan nilai signifikansi sebesar 0,64 dan koefisien regresinya bertanda positif.

Variabel Return  On Investment (ROI) menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 dan

koefisien regresinya bertanda positif.
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Dicky Haryanto (2010)   dari hasil penelitiannya   menunjukkan bahwa secara

simultan maupun parsial variabel EVA, DOL, dan DFL tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham.

Jevri Yandi (2011) dari hasil penelitiannya   menunjukkan hasil penelitian

menunjukkan secara simultan EVA, dan ROI memiliki pengaruh terhadap return

saham sebesar 21.6%. Secara parsial, variabel EVAdan ROI tidak berpengaruh

(sig.t 0.437 dan koefisien 0.125) dan (sig.t 0.024 dan koefisien -4.497).

Dengan hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu ini, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian ulang. Akan tetapi dalam penelitian ini

menggunakan variabel independen yang meliputi struktur modal yang di

proksi dengan Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER), Economic Value

Added, Financial Leverage, Operating Leverage dan Return On Invesment

(ROI). Return saham dijadikan sebagai variabel dependen.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan muncul ketertarikan untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Modal, Economic Value Added,

Leverage dan Profitabilitas Terhadap Return Saham  Pada Perusahaan Sektor

Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh secara signifikan terhadap return

saham.
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2. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan

terhadap return saham.

3. Apakah Financial Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap return

saham.

4. Apakah Operating Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap return

saham.

5. Apakah Return On Invesment (ROI) berpengaruh secara signifikan

terhadap return saham.

6. Apakah Struktur Modal, Economic Value Added (EVA), Financial

Leverage, Operating Leverage dan Return On Invesment (ROI)

berpengaruh signifikan terhadap return saham.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui

pengaruh Pengaruh Struktur Modal, Economic Value Added, Leverage dan

Profitabilitas Terhadap Return Saham  Pada Perusahaan Sektor Farmasi Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014.

1.4 Manfaat Penulisan

Kegunaan dan manfaaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan

referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan penilaian saham, serta dapat

menambah pustaka keilmuwan manajemen keuangan.
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2. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan sehingga

perusahaan dapat terus memaksimumkan nilai perusahaan.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal khususnya

saham.

1.5 Kerangka Pemikiran

Return saham didefinisikan sebagai pendapatan yang dinyatakan dalam presentase

dari modal awal investasi (Samsul, 2006). Pendapatan investasi dalam saham

dapat berupa keuntungan yang dihasilkan dari jual beli saham (capital gain).

Disamping keuntungan tersebut, investor juga akan menerima keuntungan berupa

dividen tunai setiap tahunnya. Emiten akan membagikan dividen tunai dua kali

setahun, dimana yang pertama merupakan dividen interim yang dibayarkan

selama tahun berjalan, sedangkan yang kedua disebut sebagai dividen final yang

dibagikan setelah tutup tahun buku (Samsul, 2006).

Struktur  modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang (debt financing)

perusahaan, yaitu rasio leverage (pengungkit) perusahaan. Dengan demikian,

hutang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan

kunci perbaikan produktivitas dan kinerja perusahaan. Teori struktur modal

menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan (financial policy) perusahaan dalam

menentukan struktur modal (bauran antara hutang dan ekuitas) bertujuan untuk
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mengoptimalkan nilai perusahaan  (value of  the firm). Penambahan hutang

akan  memperbesar risiko perusahaan dan akan memperbesar tingkat

pengembalian yang diharapkan (expected return). Risiko yang semakin tinggi

akibat besarnya hutang cenderung akan menurunkan harga saham, tetapi

meningkatnya expected return diharapkan akan meningkatkan harga saham pula.

Economic Value Added (EVA) adalah ukuran kinerja keuangan yang paling

baik untuk menjelaskan economic profit   suatu   perusahaan, dibandingkan

dengan ukuran yang lain. Economic Value Added (EVA) juga merupakan

ukuran kinerja yang berkaitan langsung dengan kemakmuran pemegang saham

sepanjang waktu. Economic Value Added (EVA) memberikan tolak ukur

yang baik tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada

pemegang saham.

Secara umum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi risiko sistematis yang

perlu dipertimbangkan oleh investor maupun calon investor,  diantaranya

adalah Financial Leverage dan Operating Leverage (Husnan, 2004). Financial

Leverage menggambarkan tingkat sumber dana hutang dalam struktur modal

perusahaan. Penggunaan tingkat hutang yang relatif tinggi menimbulkan  biaya

tetap (beban  bunga), sehingga dapat  menimbulkan  risiko. Semakin   besar

leverage keuangan semakin besar risiko finansial suatu perusahaan. Wakil

(proksi) yang  digunakan untuk Financial Leverage adalah Degree Of

Financial Leverage (DFL) yang dapat didefinisikan sebagai perubahan laba per

lembar saham EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau
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rasio antara persentase perubahan EPS dibanding dengan persentase perubahan

EBIT.

Sedangkan Operating Leverage menggambarkan struktur biaya perusahaan

yang dikaitkan dengan keputusan manajemen dalam menentukan kombinasi aset

perusahaan. Penggunaan aktiva tetap yang relatif tinggi akan menimbulkan

proporsi biaya tetap yang relatif tinggi terhadap biaya variabel. Perubahan volume

penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan sehingga laba menjadi

berfluktuasi sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang akan

meningkatkan risiko. Dalam penelitian ini wakil (proksi) yang digunakan untuk

Operating Leverage adalah Degree Of Operating Leverage (DOL). DOL

menunjukkan rasio antara persentase perubahan EBIT dengan persentase

perubahan penjualan.

Profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh

mana tingkat pengembalian yang akan didapatkan dari aktivitasnya. Adapun

sebagai indikator dalam kinerja keuangan ini adalah rasio Return On Investment

(ROI). Jika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka tingkat Return On

Investment (ROI) yang dihasilkan perusahaan juga akan tinggi sehingga banyak

investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan

tersebut. Dan hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadi lebih

tinggi. Secara ringkas, kerangka pemikiran digambarkan pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan

: Uji T hitung (pengujian parsial)

: Uji F hitung (pengujian simultan)

1.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian dari latar belakang, permasalahan, serta kerangka pemikiran

maka hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu:

Struktur Modal
(LTDER)

(X1)

Economic Value
Added (EVA)

(X2)

Return On Investment
(ROI)
(X5)

Financial Leverage
(DFL)
(X3)

Operating Leverage
(DOL)
(X4)

Return Saham
(Y)
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H1 = Struktur modal / Long Term Debt To Equity Ratio (LTDER),

berpengaruh signifikan terhadap return saham.

H2 = Economic Value Added (EVA), berpengaruh signifikan terhadap

return saham.

H3 = Financial leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham.

H4 = Operating leverage berpengaruh signifikan terhadap return saham.

H5 = Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap return

saham

H6 = Struktur Modal, Economic Value Added (EVA), Financial Leverage,

Operating Leverage dan Return On Invesment (ROI) Terhadap

Return Saham berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

return saham.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan / perbandingan hutang jangka panjang

dengan modal sendiri (Riyanto, 2001). Struktur modal merupakan cermin dari

kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan,

karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah

kapitalisasi, dimana disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi

adalah struktur modalnya. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan

sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, sangat

mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal berasal

dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal

adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan.

Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi

perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri.

Menurut Myers dan Marcus (2008) mendefinisikan struktur modal sebagai

penggalangan dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk investasi dan

kegiatan operasional perusahaannya. Sutrisno (2006) mendefinisikan Struktur

modal adalah rasio total utang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio utang
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(debt ratio), mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang.

Struktur modal adalah rasio total utang dengan total aktiva yang biasa disebut

rasio utang (debt ratio), mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari

utang.

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa struktur modal merupakan

pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka

panjang dengan modal sendiri baik dari sumber internal maupun eksternal.

Struktur modal dalam penelitian ini diukur menggunakan Long Term Debt

To Equity Ratio (LTDER). LTDER merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total

shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan. Secara matematis

LT DER dapat dirumuskan sebagai berikut (Riyanto, 2001):

=
Hutang jangka panjang merupakan utang perusahaan dalam jangka panjang

sedangkan total equity merupakan total modal sendiri (total modal saham

yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini

menunjukkan komposisi hutang jangka panjang terhadap total modal yang

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi LTDER menunjukkan komposisi hutang

semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat

pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar risiko perusahaan tetapi
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sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang

makin tinggi  akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham,

tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan

harga saham tersebut. Sruktur modal yang optimal adalah struktur modal yang

mengoptimalkan kesimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga

memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2001).

2.1.1 Teori Struktur Modal

Struktur modal menurut Martono dan Harjito (2010) ialah perbandingan atau

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Sedangkan menurut

Kamaludin (2011) struktur modal atau capital structure adalah kombinasi atau

bauran sumber pembiayaan jangka panjang. Begitu pula menurut Riyanto (2001)

struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka

panjang) dengan modal sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal

merupakan bauran atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri

yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivanya.

Berikut akan dijelaskan beberapa teori struktur modal yang dikemukakan oleh

para ahli, meliputi : Teori Pendekatan Tradisional, Teori Pendekatan Modigliani

dan Miller, Teori Trade-Off, Teori Pecking Order, Teori Agency, dan Teori

Asimetri: Informasi dan Signalling.
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1. Teori Pendekatan Tradisional

Mereka yang  menganut pendekatan tradisional berpendapat bahwa dalam

pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak, nilai perusahaan atau biaya

modal perusahaan bisa dirubah dengan cara merubah struktur modalnya.

Pendapat ini dominan sampai dengan awal tahun 1950 an. Pendekatan ini

mengasumsikan bahwa hingga tingkat leverage tertentu, risiko perusahaan

tidak mengalami  perubahan. Namun  demikian  setelah leverage rasio

utang tertentu, biaya hutang dan biaya modal sendiri meningkat. Peningkatan

ini akan semakin besar dan bahkan akan semakin besar daripada penurunan

biaya karena penggunaan hutang yang lebih besar. Akibatnya biaya modal

rata-rata tertimbang pada awalnya menurun, dan setelah leverage tertentu

meningkat. Oleh karena itu nilai perusahaan mula-mula meningkat dan akan

menurun sebagai akibat dari penggunaan hutang yang semakin besar.

Menurut pendekatan tradisional ini, struktur modal yang optimal terjadi pada

saat nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan

biaya modal rata-rata tertimbang minimum.

2. Teori Pendekatan Modigliani dan Miller

a. Teori MM tanpa pajak

Teori struktur modal modern yang pertama adalah Teori Modigliani dan

Miller (Teori MM). Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak

relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM mengajukan

beberapa asumsi untuk membangun teori mereka yaitu:

 Tidak terdapat agency cost.

 Tidak ada pajak.
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 Investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama

dengan perusahaan.

 Investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen

mengenai prospek perusahaan di masa depan.

 Tidak ada biaya kebangkrutan.

 Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak dipengaruhi oleh

penggunaan dari hutang.

 Para investor adalah price-takers.

 Jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar

(market value).

b. Teori MM dengan pajak

Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM

memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada

pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa

digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai

pengurang pajak.

Dalam Teori MM dengan pajak ini terdapat dua preposisi yaitu:

Preposisi I : Nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai

dari perusahaan yang tidak berhutang ditambah dengan

penghematan pajak karena bunga hutang. Implikasi dari

preposisi I ini adalah pembiayaan dengan hutang sangat

menguntungkan dan MM menyatakan bahwa struktur modal

optimal perusahaan adalah seratus persen hutang.

Preposisi II : Biaya modal saham akan meningkat dengan semakin
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meningkatnya hutang, tetapi penghematan pajak akan lebih

besar dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan

biaya modal saham. Implikasi dari preposisi II ini adalah

penggunaan hutang yang semakin banyak akan

meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan hutang

yang lebih banyak, berarti menggunakan modal yang lebih

murah (biaya modal hutang lebih kecil dibandingkan dengan

biaya modal saham), sehingga akan menurunkan biaya

modal rata-rata tertimbangnya (meski biaya modal saham

meningkat).

Teori MM tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah

perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Dalam

praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu,

karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, akan semakin

tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya. Inilah yang melatarbelakangi

Teori MM mengatakan agar perusahaan menggunakan hutang sebanyak-

banyaknya, karena MM mengabaikan biaya kebangkrutan.

3. Teori Trade-Off

Teori Trade-Off perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan

dengan utang dengan suku bunga dan biaya kerbangkrutan yang lebih

tinggi (Brigham dan Houston, 2009). Sedangkan Teori Trade-Off menurut

Myers (2008), perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang

tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang

sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Biaya
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kesulitan keuangan (financial distress) adalah biaya kebangkrutan

(bankruptcy costs) atau reorganization, dan biaya keagenan (agency

costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan.

Teori Trade-Off dalam menentukan struktur modal yang optimal

memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (agency

costs) dan biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap

mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information

sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang.

Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (tax

shields) mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan

keuangan (costs of financial distress). Teori Trade-Off mempunyai

implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara

penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan

struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang

tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara

meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan

mengurangi pajak.

4. Teori Pecking Order

Teori Pecking Order kebutuhan dana ditentukan oleh kebutuhan investasi.

Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi berdasarkan investasi yang

diperlukan, dengan pemenuhan dana yang berasal dari internal perusahaan

(Hanafi, 2004). Teori Pecking Order menurut Myers dan Marcus (2008),

ialah perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat

hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi
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memiliki sumber dana internal yang berlimpah.” Dalam pecking order theory

ini tidak terdapat struktur modal yang optimal. Secara spesifik perusahaan

mempunyai urutan preferensi (hierarki) dalam penggunaan dana.

Terdapat skenario urutan (hierarki) dalam memilih sumber pendanaan

menurut Teori Pecking Order dikutip oleh Gitman (2003), yaitu :

 Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam

atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dana internal

tersebut diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan

operasional perusahaan.

 Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih

pertama kali mulai dari sekuritas yang paling aman, yaitu hutang yang

paling rendah risikonya, turun ke hutang yang lebih berisiko, sekuritas

hybrid seperti obligasi konversi, saham preferen, dan yang terakhir

saham biasa.

 Terdapat kebijakan deviden yang konstan, yaitu perusahaan akan

menetapkan jumlah pembayaran deviden yang konstan, tidak terpengaruh

seberapa besarnya perusahaan tersebut untung atau rugi.

 Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya

kebijakan deviden yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan,

serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio

investasi yang lancar tersedia.
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5. Teori Agency

Biaya agensi (Teori Agency) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan

pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak

konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditur

dan pemegang saham (Mayangsari, 2001). Teori Agency menurut Gitman

(2003) menyatakan konflik yang timbul ketika adanya perbedaan

kepentingan antara manajer pemegang saham. Biaya keagenan timbul bagi

pemegang saham yaitu pemegang saham berupaya agar manajer keuangan

bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham untk memperoleh

profit. Masalah perwakilan timbul bukan saja karena adanya hubungan

antara pemilik dan manajer tetapi juga karena adanya hubungan antara

pemilik dengan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman menyediakan

modal bagi perusahaan dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan

perusahaan (Sundjaja dan Berlian, 2003).

6. Teori Asimetri: Informasi dan Signalling

Teori signalling menurut Brigham dan Houston (2009) adalah: Suatu

tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberi suatu

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek

perusahaan. Sedangkan menurut Sundjaja dan Berlian (2003)

mengemukakan: informasi asimetri terjadi pada suatu situasi di mana

manajer dari suatu perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang

operasi perusahaan dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan

dengan investor.
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2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Sutrisno (2006), ada

2 yaitu :

1. Faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan,

2. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan.

Adapun uraian dari faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal adalah

sebagai berikut :

1. Faktor yang Tidak Dapat Dikendalikan Perusahaan

a. Tingkat Suku Bunga

Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga

akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi

dengan suku bunga yang  lebih tinggi untuk memperoleh modal utang

b. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang, dan terdapat cara-

cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak mempengaruhi

biaya modal.

2. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan

a.  Kebijakan Struktur Modal

Perhitungan struktur modal didasarkan pada tarif bunga setiap komponen

modal dengan komposisis struktur modalnya. Sehingga jika struktur

modalnya berubah, maka biaya modalnya akan berubah.

b.   Kebijakan Dividen

Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya

modal sendiri meningkat, sehingga marginal average cost capital-nya
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naik.

c. Kebijakan Investasi

Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang berisiko.

Besar kecilnya risiko inilah yang akan mempengaruhi biaya modal.

2.2 Economic Value Added (EVA)

Menurut Tunggal (2008), Economic  Value  Added (EVA) adalah suatu siatem

manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan,

yang  menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan

mampu memenuhi semua biaya operasi (operating cost) dan biaya modal (cost of

capital). Menurut Houston dan Brigham (2001) EVA merupakan estimasi laba

ekonomi usaha yang  sebenarnya untuk tahun tertentu, dan sangat jauh berbeda

dari laba bersih akuntansi dimana laba akuntansi tidak dikurangi dengan biaya

ekuitas sementara dalam penghitungan Economic  Value  Added (EVA) biaya ini

akan dikeluarkan. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan

bahwa Economic Value  Added (EVA) adalah suatu alat ukur  kinerja  sebuah

perusahaan sekaligus sebagai pengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaaan

kepada investor dengan memperhitungkan biaya modal dan juga sebagai dasar

pemberian bonus kepada karyawan yang  terdapat pada setiap divisi-divisi

yang memiliki nilai Economic Value Added (EVA) yang positif.

Economic Value Added (EVA) adalah tolak ukur fundamental dari tingkat

pengembalian modal (return of capital). EVA adalah sisa laba (residual income,

excess earning) setelah penyedia modal memberikan kompensasi sesuai tingkat

pengembalian (rate of return) yang dibutuhkan atau setelah semua biaya kapital
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yang digunakan untuk menghasilkan laba. Yang dimaksud dengan laba disini

adalah Net Operating Profit After Tax (NOPAT) yaitu laba operasi bersih sesudah

pajak. Sedangkan biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dari biaya ekuitas

yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT yang dihitung secara rata-rata

tertimbang (Weighted Average Cost of Capital = WACC). EVA yang positif

menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai (create value) bagi

pemilik modal, konsisten dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan.

Sebaliknya EVA yang negatif menandakan nilai perusahaan berkurang sebagai

akibat tingkat pengembalian yang dituntut investor.

Langkah-langkah untuk menghitung EVA menurut Tunggal (2008) :

1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)

NOPAT adalah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan setelah

dikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan (financial

cost) dan non cash bookkeeping entries seperti biaya penyusutan.

NOPAT = Laba (Rugi) Usaha – Pajak

2. Menghitung Invested Capital

Invested capital adalah jumlah seluruh pinjaman diluar pinjaman jangka

pendek tanpa bunga (non interest bearing liabilities), seperti hutang

dagang, biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, uang  muka

pelanggan dan sebagainya

Invested Capital = Total Utang dan Ekuitas – Utang jangka pendek
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3.   Menghitung WACC (Weighted Average Cost of Capital) Rumus:

WACC = {(D*Kd) * (1 – Tax) + (E*Re)}

Dalam tahapan menghitung Weight  Average  Cost  of  Capital

(WACC)  cara  yang  dapat dilakukan untuk mengisi rumus tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Menghitung tingkat modal dari hutang (D)

b. Menghitung biaya hutang jangka pendek/Cost of Debt (rd)

c. Menentukan tingkat pajak penghasilan (T)

d. Menghitung tingkat modal dari ekuitas (E)

e. Menghitung biaya modal/ Cost of Equity (re)

4.   Menghitung Capital Charges :

Capital Charges = WACC * Invested Capital

5.   Menghitung Economic Value Added (EVA) :

EVA = NOPAT – Capital Charges

D = Total Hutang/Total Hutang dan Ekuitas × 100%

rd = Beban Bunga/Total Hutang Jangka Panjang × 100%

T = Beban Pajak / Laba Bersih Sebelum Pajak × 100%

E = Total Ekuitas / Total Hutang dan Ekuitas × 100%

re = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas × 100%
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2.2.1 Manfaat Economic Value Added (EVA)

Manfaat yang didapat dari penerapan pendekatan EVA dalam suatu perusahaan

menurut Abdullah (2003) meliputi :

1. Penerapan model EVA sangat bermanfaat untuk digunakan

sebagai pengukur kinerja perusahaan dimana fokus penilaian kinerja

adalah penciptaan nilai (value creation).

2. Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA

menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan

pemegang saham. Dengan EVA para manajer akan  berfikir dan

bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi yang

memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat

biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan.

3. EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan

kebijaksanaan struktur modalnya.

4. EVA dapat digunakan  untuk mengidentifikasikan proyek atau

kegiatan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada

biaya modalnya. Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang

dari total EVA yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai dari

proyek tersebut dan dengan demikian sebaiknya diambil, begitu pula

sebaliknya.

2.2.2 Keunggulan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA)

Sebagai alat penilai kinerja perusahaan, EVA terlihat mempunyai keunggulan

dibanding   dengan   ukuran   kinerja   konvensional   lainnya. Beberapa

keunggulan yang di miliki EVA antara lain (Rudianto, 2006):
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1. EVA  dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan

pemegang saham, dimana EVA digunakan sebagai ukuran opera- sional

dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan di dalam

menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham atau investor.

2. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba

operasi tanpa tambahan dana/modal, mengeksposur pemberian

pinjaman (piutang), dan menginvestasikan dana yang memberikan

imbalan tinggi.

3. EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang    dapat

memecahkan semua masalah bisnis mulai dari strategi dan

pergerakannya sampai keputusan operasional sehari-hari

Disamping memiliki keunggulan, EVA juga memiliki beberapa kelemahan

yang belum dapat ditutupi, antara lain (Rudianto, 2006):

1. Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat,

khususnya  biaya modal sendiri. Terutama dalam perusahaan go

public biasanya mengalami kesulitan dalam perhitungan sahamnya.

2. Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan

untuk mengukur kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur

berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif.

2.3 Financial Leverage

Leverage keuangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana

hutang dan saham prefern digunakan dalam struktur modal perusahaan

(Syamsuddin, 2002). Leverage perusahaan akan mempengaruhi laba per lembar
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saham, tingkat risiko dan harga saham. Nilai perusahaan yang tidak mempunyai

hutang untuk pertama kali akan naik pada saat kebutuhan akan tambahan modal

dipenuhi oleh hutang dan nilai tersebut kemudian akan mencapai puncaknya dan

akhirnya nilai itu akan menurun setelah penggunaan hutang berlebihan.

Sedangkan menurut Martono dan Harjito (2010), Financial Leverage merupakan

penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana

tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham (Earning Per Share,

EPS).

Arti leverage secara harfiah adalah pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan

untuk membantu mengangkat beban yang berat. (Hanafi, 2004). Dalam keuangan,

leverage juga mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa

digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemampuan

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat

penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat

leverage maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari

return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi  pada saat yang sama

hal tersebut akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Tingkat

leverage ini bisa saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan

perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke periode lainnya di dalam  satu

perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi

risiko yang dihadapi serta semakin besar return atau penghasilan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

financial leverage merupakan usaha memperbesar efek perubahan atas laba

sebelum pajak dan bunga/Earning Before Interests And Taxes (EBIT)
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terhadap,Earning Per Share (EPS) atau pendapatan per saham. Menurut Warsono

(2003) Degree Of Operational Leverage (DFL) dapat diformulasikan sebagai

berikut :

DFL = Persentase Perubahan EPSPersentase Perubahan EBIT
2.4 Operating Leverage

Operating leverage dapat digambarkan secara mudah dengan menggunakan

laporan rugi laba. Leverage ini membandingkan pengaruh pedapatan (penjualan)

terhadap perubahan keuntungan operasional (Operating Income). Jika kita ingin

menerapkan proses produksi baru dengan mesin-mesin baru yang mahal dan

canggih. Sebagai konsekuensi perusahaan akan mengeluarkan uang yang banyak

demi mesin tersebut dan akan berdampak pada menurunya keuntungan

operasional akan tetapi penggunaan mesin baru akan menghemat beberapa

variabel. Contoh dengan mesin baru yang berkerja lebih cepat tenaga manusia

bisa dikurangi. Perusahaan akan lebih menghemat daripada mempertahankan

mesin lama. Tentu saja kedua cara tersebut harus memperhitungkan derajat dari

pengungkit operasioanl atau Degree Of Operational Leverage (DOL).

Operating leverage menurut Hanafi (2004) bisa diartikan sebagai seberapa besar

perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional

biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang

bersifat tetap (misalnya gaji bulanan karyawan). Sebagai kebalikannya adalah

beban (biaya) variabel operasional. Komposisi biaya tetap/variabel yang berbeda

mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang

diharapkan oleh perusahaan.
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Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi (relatif

terhadap biaya variabel) dikatakan menggunakan operating leverage yang tinggi.

Dengan kata lain, Degree Of Operating Leverage (DOL) untuk perusahaan

tersebut tinggi. Perubahan penjualan yang kecil akan mengakibatkan perubahan

pendapatan yang tinggi (lebih sensitive). Jika perusahaan mempunyai Degree Of

Operating Leverage (DOL) yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan

menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan

turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan

demikian DOL diibaratkan seperti pisau dengan dua mata bisa membawa manfaat,

sebaliknya bisa juga merugikan.

Adapun kegunaan dari operating leverage adalah leverage operasi dapat

mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi

perusahaan. Dilihat dari kegunaan operating leverage, dapat disimpulkan bahwa

perusahaan dapat mengetahui perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan

penjualan, sehingga perusahaan dapat mengetahui keuntungan operasi perusahaan.

Secara matematis, (Warsono, 2003) DOL dapat diformulasikan sebagai berikut :

= Persentase Perubahan EBITPersentase Perubahan Penjualan
2.5 Return On Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan

keuntungan  dengan memanfaatkan seluruh kekayaan yang dimilikinya.

Menurut Sutrisno (2012), Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang
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menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuantungan yang

akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Apabila Return on

Investment (ROI) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat,

sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh

pemegang saham.

Menurut Munawir (2007) Return On Investment (ROI) adalah salah satu bentuk

dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang

digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Return

on Investment (ROI) akan menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan (Husnan, 2004),

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Return on

Investment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah investasi yang

telah dilakukan perusahaan. Secara umum semakin besar rasio semakin baik

karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Munawir (2007), perhitungan Return on Investment (ROI) dapat

dilakukan dengan cara:

(ROI) = ℎ 100%
2.5.1 Kelebihan dan Kelemahan Return on Investment (ROI)

Menurut Abdullah (2003), terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan Return on

Investment (ROI). Kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain:
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1. Kelebihan Return on Investment (ROI)

a. Selain sebagai alat kontrol, Return on Investment (ROI) juga digunakan

untuk keperluan perencanaan. Return on Investment (ROI) dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan

akan melakukan ekspansi.

b. Return   on   Investment (ROI) dipergunakan sebagai alat mengukur

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh

perusahaan. penerapan sistem biaya produksi yang baik akan membuat

modal dan biaya dapat dialokasikan kedalam berbagai produk yang

dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas

masing-masing produk.

c. Kegunaan Return on Investment (ROI) yang paling utama berkaitan

dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi, dan eisiensi

penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan

praktek akuntasi secara benar, dalam artian mematuhi sistem dan

prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Apabila suatu perusahaan pada

periode tertentu telah mencapai perputan aktiva operasi (operating

assets turnover) sesuai standar atau target yang telah ditetapkan, akan

tetapi Return on Investment (ROI) yang dicapai masih dibawah standar,

maka pihak manajemen perusahaan hendaknya lebih mencurahkan

perhatian pada   usaha   peningkatan efisiensi sektor  produksi dan

penjualan. Sebaliknya apabila profit margin telah mencapai target

yang ditetapkan sedangkan operating asset turnover masih dibawah

standar, maka perhatian manajemen ditujuakan guna perbaikan
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kebijakan investasi khususnya pada aktiva tetap.

2. Kelemahan Return on Investment (ROI)

a. Mengingat praktek akuntansi antar perusahaan yang seringkali berbeda,

maka sering terjadi kesulitan dalam membandingkan rate of return suatu

perusahaan dengan perusahaan lain.

b. Penggunaan Return on Investment (ROI) untuk analisis rate of return

tidak dapat  dipakai untuk membandingkan atara dua perusahaan atau

lebih dengan hasil yang memuaskan.

2.6 Return dan Risiko

Manajer keuangan perlu memperhatikan tiga dimensi aliran kas : (1) besar

(magnitude), (2) timing, dan (3) risiko (Hanafi, 2004).  Pengertian dan diskusi

risiko diperlukan karena manajer akan mengevaluasi investasi yang berisiko.

Salah satu konsep risiko adalah biaya modal rata-rata tertimbang yang dipakai

sebagai discount rate (tingkat diskonto) dalam penganggaran modal. Ada

hubungan positif antara tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan risiko.

Semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan.

2.6.1 Return dan Risiko Saham

Return saham didefinisikan sebagai pendapatan yang dinyatakan dalam presentase

dari modal awal investasi (Samsul, 2006). Pendapatan investasi dalam saham

dapat berupa keuntungan yang dihasilkan dari jual beli saham (capital gain).

Disamping keuntungan tersebut, investor juga akan menerima keuntungan berupa

dividen tunai setiap tahunnya. Emiten akan membagikan dividen tunai dua kali

setahun, dimana yang pertama merupakan dividen interim yang dibayarkan
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selama tahun berjalan, sedangkan yang kedua disebut sebagai dividen final yang

dibagikan setelah tutup tahun buku (Samsul, 2006).  Rumus penghitungan return

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Samsul, 2006) :

1t

t1tt
ti,

P

D)P(P
R



 


Keterangan :

ti,R = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan

sebagainya)

tP = price, yaitu harga untuk waktu t

1tP  = price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, tahun

lalu, dan seterusnya)

tD = dividen tunai interim dan dividen tunai final

Karena ada kemungkinan capital loss, maka tiR , dapat negatif. Maka rumus

penghitungan return saham yang kedua adalah (Samsul, 2006) :

1t

t1tt
ti,

IHSI

D)IHSI(IHSI
R



 


Keterangan :

ti,R = return saham individual untuk waktu t (hari ini, bulan berjalan, tahun

berjalan, dan sebagainya)

tIHSI = Indeks Harga Saham Individual untuk waktu t

1tIHSI  = Indeks Harga Saham Individual untuk waktu sebelumnya

tD = dividen tunai interim dan dividen tunai final
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Mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara periodik

kepada pemegang saham, maka dividen dapat dianggap 0, sehingga return saham

dapat dihitung sebagai berikut (Samsul, 2006) :

1t

1tt
ti,

P

)P(P
R






Keterangan :

ti,R = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan

sebagainya)

tP = price, yaitu harga untuk waktu t

1tP  = price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, tahun

lalu, dan seterusnya)

Investasi dalam saham selalu menanggung risiko yang lebih besar daripada

deposito, sehingga investor akan mengharapkan return saham diatas risk free

atau mengharapkan market premium sebagai kompensasi atas kemungkinan

menanggung market risk (Samsul, 2006). Sebagai instrument investasi, saham

memiliki risiko diantaranya yaitu  :

1. Capital Loss

Capital loss adalah kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan harga saham

lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Kondisi ini mengakibatkan

investor menanggung kerugian yang diakibatkan oleh beban nominal uang akibat

adanya penjualan.
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2. Risiko Likuidasi

Perusahaan yang dinyatakan pailit atau bangkrut oleh pengadilan menjadi hal

yang sangat berat bagi semua pemangku kepentingan termasuk para investor atau

pemegang saham. Apabila perusahaan dinyatakan bangkrut, hak klaim dari

pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban

perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih

terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa

tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika

tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan

memperoleh hasil dari likuidasi tersebut.

3. Tidak Ada Pembagian Dividen

Perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh investor pada saat kondisi tertentu

akan membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini ditetapkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dalam RUPS tesebut ditetapkan

tidak akan membagikan dividen, maka investor akan kehilangan pendapatan atas

dividen dari kepemilikan saham tesebut.

4. Delisting dari Bursa Efek

Penghapusan perusahaan di bursa (delisting) dapat juga terjadi. Apabila suatu

perusahaan telah tidak lagi listing pada bursa, maka perusahaan tersebut akan

berubah status dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat. Jika itu terjadi,

maka investor akan kesulitan dalam melakukan  transaksi jual beli atau keluar

masuk dalam kepemilikan saham.
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2.7 Peneltian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Terkait dengan Penelitian

No Nama Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Arman
Maulana

(2011)

Pengaruh Struktur
Modal, Dan Return On
Investment (Roi)
Terhadap Return Saham
Pada Perusahaan Yang
Listing Di LQ-45
Periode 2008-2011.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa
secara simultan variabel debt to equity
ratio (DER), dan Return On Investment
(ROI) berpengaruh signifikan terhadap
return saham dengan signifikansi pada
tingkat 0,00 pada taraf 5% maka (0,00 <
0,05). Sedangkan secara parsial variabel
Debt To Equity Ratio (DER) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
return saham dengan nilai signifikansi
sebesar 0,64 dan koefisien regresinya
bertanda positif. Variabel Return  On
Investment (ROI) menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan terhadap return
saham dengan nilai signifikansi sebesar
0,041 dan koefisien regresinya bertanda
positif.

2. Dicky
Haryanto

(2010)

Pengaruh Economic
Value Added, Degree
Of Operating
Leverage, Dan Degree
Of Financial Leverage
Terhadap Return
Saham Lq 45 Tahun
2005-2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara simultan maupun parsial variabel
EVA, DOL, dan DFL tidak
berpengaruh signifikan terhadap return
saham.

3. Jevri Yandi

(2011)

Analisis Pengaruh
Economic Value Added,
Dan Return On
Investment Terhadap
Return Saham Pada
Perusahaan Yang
Terdaftar Di Jakarta
Islamic Index Periode
2008-2010.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
dalam uji t variabel Return On Investment
dan Economic Value Added tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel return saham. Dari uji f yang
dilakukan, menunjukan bahwa Return On
Investment dan Economic Value Added
tidak berpengaruh terhadap return saham.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah return saham perusahaan sektor

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 hingga

2014. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas

(independent variable) berupa Struktur modal, EVA, financial leverage,

operating leverage, ROI, dan (dependent variable) variabel terikat berupa return

saham.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder atau data

yang dipublikasi. Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)

dan Yahoo finance. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuartal

dengan periode lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Data

tersebut merupakan kombinasi antara data antar ruang (cross section) dan data

runtun waktu (time series) atau biasa disebut dengan data panel.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode dokumentasi dan studi pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan

mengumpulkan dan membaca berbagai literatur, referensi, ataupun jurnal

yang terkait baik dalam bentuk buku, maupun yang tersedia di internet.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah saham perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Berikut adalah perusahaan farmasi

yang terdaftar di bursa efek.

Tabel 3.1  Daftar Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI.

No Nama Emiten Kode Saham

1 PT Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA

2 PT Indofarma (Persero) Tbk INAF

3 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF

4 PT Kalbe Farma Tbk KLBF

5 PT Merck Tbk MERK

6 PT Pyridam Farma Tbk PYFA

7 PT Schering Plough Indonesia Tbk SCPI

8 PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk SIDO

9 PT Taisho Pharmeutical Indonesia Tbk SQBB

10 PT Tempo Scan Pasific Tbk TSPC

(Sumber :www.idx.co.id, 2015 )
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3.4.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian

ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan

pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan peneliti (Sugiyono,

2010). Kriteria yang digunakan untuk memenuhi sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tergolong ke dalam sektor farmasi yang telah go public

dan sahamnya terdaftar di BEI periode 2010-2014.

2. Perusahaan memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama periode

pengamatan.

Berdasarkan kriteria yang telah dikehendaki, maka didapat tujuh perusahaan

sektor farmasi yang memenuhi kriteria pemilihan sampel seperti yang

ditunjukkan Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian.

No Nama Perusahaan Kode Saham

1. PT Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA

2. PT Indofarma (Persero) Tbk INAF

3. PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF

4. PT Kalbe Farma Tbk KLBF

5. PT Merck Tbk MERK

6. PT Pyridam Farma Tbk PYFA

7. PT Tempo Scan Pasific Tbk TSPC

(Sumber : Data diolah)
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham perusahaan

sektor properti yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun

waktu penelitian yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Berdasarkan

kriteria yang ditetapkan terdapat 7 perusahaan yang menjadi objek

penelitian. Penghitungan return total menurut Samsul (2006) adalah sebagai

berikut :

1t

t1tt
ti,

P

D)P(P
R



 


Keterangan :

ti,R = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan

sebagainya)

tP = price, yaitu harga untuk waktu t

1tP  = price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, tahun

lalu, dan seterusnya)

tD = dividen tunai interim dan dividen tunai final

Namun, berdasarkan berbagai alasan sebagai berikut :

1. Tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara periodik

kepada pemegang saham.

2. Pembagian dividen tergantung besarnya laba yang dihasilkan oleh

masing-masing perusahaan dan kebijakan pembagian dividen.

3. Data yang digunakan adalah data bulanan sedangkan tidak ada dividen
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yang dibagikan perbulan.

Maka, dividen dalam penelitian ini dianggap 0 sehingga return saham dapat

dihitung sebagai berikut (Jogiyanto, 2000) :

1t

1tt
ti,

P

)P(P
R






Keterangan :

ti,R = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan

sebagainya)

tP = price, yaitu harga untuk waktu t

1tP  = price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu,

tahun lalu, dan seterusnya).

3.5.2 Variabel Independen

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik itu secara

positif atau negatif, serta sifatnya dapat berdiri sendiri. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel bebas sturuktur modal, EVA, financial leverage, operating

leverage dan ROI.

1. Struktur Modal

Struktur modal diukur dengan Long Term Debt To Equity Ratio

(LTDER). LTDER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s

equity yang dimiliki perusahaan. Secara matematis LT DER dapat

dirumuskan sebagai berikut (Riyanto, 2001):
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= Total Ekuitas
2. Economic Value Added (EVA)

Economic Value Added (EVA) adalah tolak ukur fundamental dari tingkat

pengembalian modal (return of capital). EVA adalah sisa laba (residual

income, excess earning) setelah penyedia modal memberikan kompensasi

sesuai tingkat pengembalian (rate of return) yang dibutuhkan atau setelah

semua biaya kapital yang digunakan untuk menghasilkan laba. Yang dimaksud

dengan laba disini adalah Net Operating Profit After Tax (NOPAT) yaitu laba

operasi bersih sesudah pajak. Sedangkan biaya kapital adalah biaya bunga

pinjaman dari biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT yang

dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital =

WACC). Menurut Tunggal (2008) EVA dapat diformulasikan sebagai

berikut :

3. Financial Leverage

Analisis financial leverage yaitu suatu analisis untuk melakukan perbandingan

EBIT dengan Earning Pershare, dengan rumus : Degree of Financial Leverage

(DFL) untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan EBIT terhadap

perubahan laba perusahaan digunakan tingkat leverage keuangan. Menurut

Warsono (2003) DFL dapat diformulasikan sebagai berikut :

DFL = Persentase Perubahan EPSPersentase Perubahan EBIT

EVA = NOPAT – Capital Charges (CC)
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4. Operating Leverage

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan volume penjualan

terhadap perubahan EBIT dapat digunakan tingkat leverage operasi (Degree Of

Operating Leverage, DOL). Secara matematis, (Warsono, 2003) DOL dapat

diformulasikan sebagai berikut :

= Persentase Perubahan EBITPersentase Perubahan Penjualan
5. Return on Investment

Return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak

dengan total aktiva. Return on investment adalah merupakan rasio yang

mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam

perusahaan (Syamsuddin, 2002). Semakin tinggi rasio ini semakin baik

keadaan suatu perusahaan. Return on investment merupakan rasio yang

menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari

nilai aktiva (Sofyan, 2008). Return on Investment dihitung dengan rumus:

= Laba Bersih Setelah Pajak
3.6 Metode Analisis

3.6.1 Metode Regresi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat regresi berganda

(multiple regression). Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen digunakan metode Panel Least

Square (PLS). Penelitian ini menggunakan metode tetap (fixed effect) yang
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mampu menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek meskipun dengan

koefisien regresor yang sama. Hal tersebut diperlukan mengingat kondisi

tiap obyek yang saling berbeda.

Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini berdasarkan variabel

dependen dan independen adalah:

it3it32it21it1it eXβXβXβαY 

Keterangan :

Yit = Return saham

X1 = Struktur Modal

X2 = Economic Value Added (EVA)

X3 = Financial leverage

X4 = Operating leverage

X5 = Return on investment

i = Jenis perusahaan

t = Waktu

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah diperoleh

dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi

dasar. Pengujian yang dilakukan antara lain :

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu model

regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai
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distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Kriteria yang harus dipenuhi

untuk memenuhi asumsi ini adalah jika signifikansi hitung (p-value) lebih

besar dari nilai alpha 5%, maka variabel residual dinyatakan berdistribusi

normal. Gambar 3.1  berikut ini menunjukan hasil Uji Normalitas :

Sumber : Data sekunder yang diperoleh dengan program Eviews 7

Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas

Dapat dilihat pada Gambar 3.1 didapatkan nilai Prob Jarque-Bera sebesar

0,18 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal

yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linier ada kolerasi anatara kesalahan penganggu pada periode 1 dengan kesalahan

pada periode 1-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada problem

autokolerasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi.

Tabel 3.3  berikut ini akan menunjukan Hasil uji Autokorelasi :
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Min imum -0.791403
Std . Dev.  0 .484889
Skewness  0 .748700
Kurtosis  2 .712398

Jarque-Bera  3 .390513
Probab ility  0 .183552



48

Tabel 3.3  Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.2680 Prob. F(2,27) 0.7669
Obs*R-squared 0.6813 Prob. Chi-Square(2) 0.7113

Sumber : Data sekunder yang diperoleh dengan program Eviews 7

Dapat dilihat pada Tabel 3.3 , nilai Prob. F(2,27) sebesar 0.766 dapat juga

disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar

dari tingkat alpha 0,05 (5%). Berdasarkan hal tersebut, dapat  disimpulkan

bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

3.6.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya   korelasi antar variabel bebas (independen).  Karena model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Imam

Ghozali, 2007). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value

atau dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) dari hasil analisis

dengan menggunakan Eviews 7. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat

tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi bila

nilai VIF diatas nilai 10 atau tolerance value dibawah 0,10. Multikolinearitas

tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 atau tolerance value diatas 0,10.

(Santoso, 2002). Tabel 3.4  berikut ini akan menunjukan Hasil uji

Multikolinieritas :
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Tabel 3.4 Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 01/05/17   Time: 20:28
Sample: 1 35
Included observations: 35

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

LTDER_X1 2.2997 4.1589 1.7484
EVA_X2 7.6528 2.2145 1.4399
DFL_X3 0.0011 1.5000 1.1175
DOL_X4 0.0001 1.0475 1.0444
ROI_X5 1.0417 4.6954 1.4031

C 0.1071 13.6110

Sumber : Data sekunder yang diperoleh dengan program Eviews 7

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada Tabel 3.4, kolom VIF. Nilai VIF

untuk variabel LTDER, EVA, DFL, DOL dan  ROI masing-masing 1.7484,

1.439, 1.117, 1.044 dan 1.403. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada

yang lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas

pada ketiga variabel bebas tersebut.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki

korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan

yang linier, tetapi dalam pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu

ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh EViews, seperti :

Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, ARCH, White dan lain-lain. Tabel 3.5

berikut ini akan menunjukan Hasil uji Heteroskedastisitas :
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Tabel 3.5 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.7571 Prob. F(5,29) 0.5878
Obs*R-squared 4.0414 Prob. Chi-Square(5) 0.5434
Scaled explained SS 2.3756 Prob. Chi-Square(5) 0.7951

Sumber : Data sekunder yang diperoleh dengan program Eviews 7

Dapat dilihat pada Tabel 4.4, nilai Prob. F hitung sebesar 0.587 lebih besar dari

tingkat alpha 0,05 (5%). Berdasarkan hal tersebut, dapat  disimpulkan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

Ketepatan dari fungsi regresi sampel dalam mengukur nilai aktual dapat

diukur dari goodness of fit. Secara statistik goodness of fit diukur dari nilai

koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik T (Ghozali, 2007).

3.6.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Apabila

nilai koefisien determinasi (R2) mendekati 1 berarti variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel terikat (Ghozali, 2007).

3.6.3.2 Uji Statistik T

Pengujian  ini bertujuan untuk  mengetahui hubungan yang signifikan dari

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai t dalam

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Variabel independen

dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig



51

(p-value) dibawah 5%. Kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Jika p-value < 0,05 maka Ha didukung

2) Jika p-value > 0,05 maka Ha tidak didukung

3.6.3.3 Uji Statistik F

Nilai F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau

bebas yang dimasudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Ada dua hipotesis yang akan di uji:

a) Ho (hipotesis nol): semua variabel independen bukan merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

b)  Ha (hipotesis alternatif): semua variabel independen secara

simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel

dependen.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan

tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Kriteria pengujiannya

sebagai berikut ini:

1) Jika sig F < 0,05 maka Ha didukung,

2) Jika sig F > 0,05 maka Ha tidak didukung.

Selain itu dapat juga melakukan perhitungan pengaruh simultan antara semua

variabel independen terhadap dependen dengan membandingkan nilai F hasil

perhitungan dengan nilai F tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai

F table maka Ho ditolak dan menerima Ha (Ghozali, 2007).
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3.6.4. Penggunaan Software Eviews 7

Dari hasil penggumpulan data dilakukan deskripsi atas variabel-variabel

penelitian dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis mengunakan uji ststistik

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program Eviews 7 hal ini

dilakukan untuk menjaga akurasi dari hasil penelitian tersebut.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh struktur modal, Economic Value

Added (EVA), leverage dan profitabilitas terhadap return saham farmasi di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014 didapat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Struktur modal tertinggi  adalah PT Pyridam Farma Tbk dan yang kedua

adalah PT Indofarma (Persero) Tbk, selanjutnya PT Kimia Farma (Persero)

Tbk, PT Darya Varia Laboratoria Tbk, PT Merck Tbk, PT Tempo Scan

Pasific Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Dari hasil perhitungan struktur modal rata-

rata perusahaan baik karena memiliki nilai struktur modal yang rendah, dan

nilai struktur modal ini berfluktuatif setiap tahunnya.

2. Economic Value Added (EVA) tertinggi  adalah PT Kalbe Farma Tbk dan

yang kedua adalah PT Tempo Scan Pasific Tbk, selanjutnya PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Darya Varia Laboratoria Tbk

, PT Merck Tbk, PT Pyridam Farma Tbk Dari hasil perhitungan Economic

Value Added (EVA) rata-rata perusahaan baik karena mempunyai Economic
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Value Added (EVA) yang tinggi dan Economic Value Added (EVA) ini

berfluktuatif namun cenderung naik setiap tahunnya.

3. Degree of Financial Leverage (DFL) tertinggi  adalah PT Indofarma (Persero)

Tbk, dan yang kedua adalah , PT Merck Tbk selanjutnya PT Pyridam Farma

Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Darya Varia Laboratoria Tbk, PT

Tempo Scan Pasific Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Dari hasil perhitungan

Degree of Financial Leverage (DFL) rata-rata perusahaan mempunyai Degree

of Financial Leverage (DFL) yang  fluktuatif setiap tahunnya.

4. Degree Of Operational Leverage (DOL) tertinggi  adalah PT Kimia Farma

(Persero) Tbk, dan yang kedua adalah PT Kalbe Farma Tbk selanjutnya PT

Tempo Scan Pasific Tbk, PT Pyridam Farma Tbk, PT Darya Varia

Laboratoria Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Merck Tbk. Dari hasil

perhitungan Degree Of Operational Leverage (DOL) rata-rata perusahaan

mempunyai Degree Of Operational Leverage (DOL) yang  fluktuatif setiap

tahunnya.

5. Return on Investment (ROI) tertinggi  adalah PT Merck Tbk, dan yang kedua

adalah PT Kalbe Farma Tbk selanjutnya PT Tempo Scan Pasific Tbk, PT

Darya Varia Laboratoria Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Pyridam

Farma Tbk PT Indofarma (Persero) Tbk. Dari hasil perhitungan Return on

Investment (ROI) rata-rata perusahaan mempunyai Return on Investment

(ROI) baik karena memiliki nilai mempunyai Return on Investment (ROI)

diatas 7%, dan Return on Investment (ROI) berfluktuatif setiap tahunnya.

6. Return saham tertinggi  adalah PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan yang

kedua adalah PT Kalbe Farma Tbk, selanjutnya PT Indofarma (Persero) Tbk,
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PT Tempo Scan Pasific Tbk, PT Merck Tbk, PT Pyridam Farma Tbk, PT

Darya Varia Laboratoria Tbk. Dari hasil perhitungan return saham rata-rata

perusahaan mempunyai return saham yang baik dan berfluktuatif setiap

tahunnya.

7. Hasil pengujian secara parsial hanya financial leverage yang berpengaruh

terhadap return saham. Sehingga hipotesis tiga (H3) yang menyatakan

financial leverage mempengaruhi return saham terdukung atau diterima,

sedangkan hipotesis lainya ditolak.

8. Hasil pengujian secara simultan tidak berpengaruh. Sehingga hipotesis enam

(H6) ditolak, hal ini dipertegas dengan nilai koefisien determinasi (R2) yaitu

sebesar 0.229 atau sebesar 22,9 %.  Besarnya nilai tersebut menunjukkan

bahwa sebesar 22,9 % variabel-variabel independen penelitian mampu

menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor

lain sebesar 77,1 %.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai

berikut :

1. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan

pertimbangan investasi. Ketika investor ingin mulai beinvestasi sebaiknya

perlu mempertimbangkan faktor yang cukup berpengaruh seperti financial

leverage.

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas alat ukur seperti

menambah rasio keuangan lain seperti rasio likuiditas, rasio aktifitas dan

rasio pasar.
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