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Penerapan metode arus biaya persediaan selayaknya berdampak pada 
tingkat return yang diharapkan investor. Investor lebih menyukai perusahaan yang 
melaporkan laba yang lebih besar (dengan asumsi besaran perusahaan sama dan 
berada dalam satu industri). Respon investor biasanya berupa keinginan investor 
untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan menaikkan 
harga saham perusahaan. Kenaikan harga saham perusahaan mencerminkan 
market value perusahaan. Dari penjelasan tersebut disimpulkan investor lebih 
menyukai market value yang tinggi karena menunjukkan nilai perusahaan. Dalam 
penelitian ini, dari 31 perusahaan terdapat 12 perusahaan yang memiliki profit 
margin rendah namun menghasilkan market value yang tinggi, dan 4 perusahaan 
memiliki profit margin tinggi namun menghasilkan market value yang rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan 
profit margin dan metode arus biaya persediaan terhadap market value pada 
idustri barang konsumsi yang terdaftar di BEJ tahun 2004-2005, baik secara 
simultan dan secara parsial. 

Penelitian ini dilakukan pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 
BEJ tahun 2004-2005. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh 
populasi sasaran sebanyak 31 perusahaan dari 37 perusahaan barang konsumsi 
yang menjadi populasi penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan tingkat signifikansi = 
0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan metode arus biaya 
persediaan dan profit margin berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap market 
value, dengan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 6,9%. 
Adapun pengaruh secara parsial, menunjukkan bahwa hanya profit margin saja 
yang berpengaruh signifikan terhadap market value, sedangkan untuk metode arus 
biaya persediaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap market value. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara 
profit margin dan metode arus biaya persediaan terhadap market value. Hal ini 
bermakna bahwa naik turunnya profit margin dan pemilihan metode arus biaya 
persediaan tidak mempengaruhi naik turunnya market value. Terdapat pengaruh 
yang signifikan positif antara profit margin terhadap market value. Hal ini 
bermakna bahwa jika profit margin naik maka market value akan naik, dan 
sebaliknya, jika profit margin turun maka market value akan turun. Terdapat 
pengaruh tetapi tidak signifikan antara metode arus biaya persediaan terhadap 
market value. Hal ini bermakna bahwa pemilihan metode arus biaya persediaan 
tidak mempengaruhi naik turunnya market value. Saran yang dapat penulis 
sampaikan adalah para investor sebaiknya melihat kembali teori Irelevansi yang 
dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, yaitu nilai perusahaan hanya ditentukan 
oleh daya laba (earning power) dari aktiva perusahaan itu sendiri, atau kebijakan 
investasimya. Investor sebaiknya melakukan keputusan investasi dengan 
mempertimbangkan financial signaling, dimana laba akuntansi perusahaan yang 
dilaporkan mungkin bukanlah cerminan yang tepat dari laba ekonomiknya.  


