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ABSTRACT 
 
Widijanti, Devy Arifika. 2010. Pengaruh Relevansi Nilai Informasi Laba Dan 
Arus Kas Terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan Berdasarkan Siklus Hidup 
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 – 2007. Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Drs. Asrori, M.S, 
dan Agung Yulianto, S.Pd, M.Si. 
 
Keywords: Earnings, Cash Flow, Value Equity, Corporate Life Cycle  

 
Financial report information is needed by users of financial statements, 

especially investors. Investors need information to help determine whether to buy, 
hold, or sell investments. When faced with two companies accounting 
performance measures, investors and creditors to be sure that performance 
measures become the focus of attention whether they are able to describe 
economic conditions and prospects of the company's future. The purpose of this 
study to determine the effect of information value relevance of earnings, operating 
cash flow, investment cash flow and cash flow financing to start-up stage, growth, 
maturity and decline of the equity value of listed manufacturing companies in the 
Stock Exchange and simultaneously partially.  

Population in the study of manufacturing companies listed on the Stock 
Exchange, and the company whose shares are listed in the list of stocks traded on 
the Stock Exchange in 2005-2007 amounted to 153 companies. Population 
techniques used in this research is to use the target population from which 48 
manufacturing companies which is the object of research. Dala bound variables of 
this study is the market value of corporate equity, while the free variables of profit 
and cash flow. Data collection methods used in this study is the method of 
documentation. While methods of data analysis in this study using regression 
analysis, F test and t test  

The results showed that the relevance of the information value of earnings, 
operating cash flow, investment cash flow and cash flow financing to start-up 
phase does not affect the equity value of the company tehadap simultaneously. 
This partial information value of earnings affect the equity value, while operating 
cash flow, investment cash flow and cash flow financing to start-up phase does 
not affect the value of corporate equity tehadap. The relevance of the information 
value of earnings, operating cash flow, investment cash flow and cash flow 
growth funding at this stage does not affect the equity value of the company 
tehadap simultaneously. This partial information value of earnings and cash flow 
financing (AKP) effect on equity value, while operating cash flow and cash flow 
growth of investment at this stage does not affect the value of corporate equity.  
The relevance of the information value of earnings, operating cash flow, 
investment cash flow and cash flow funding at mature stage does not affect the 
equity value of the company tehadap simultaneously and partial.  

The advice is to convey information researchers profit and cash flow can 
be used as the basis for investors, creditors and users of financial statements to 
understand the position of the company's life cycle. 
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ABSTRAK 
 
Widijanti, Devy Arifika. 2010. Pengaruh Relevansi Nilai Informasi Laba Dan 
Arus Kas Terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan Berdasarkan Siklus Hidup 
Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 – 2007. Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Drs. Asrori, M.S, 
dan Agung Yulianto, S.Pd, M.Si. 
 
Kata Kunci : Laba, Arus Kas, Nilai Ekuitas, Siklus Hidup Perusahaan 
 

Informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan 
keuangan terutama investor. Investor membutuhkan informasi untuk membantu 
menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi. Ketika 
dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan, investor dan kreditur 
harus merasa yakin bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka 
mampu secara baik menggambarkan kondisi ekonomi serta prospek perusahaan di 
masa depan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh relevansi nilai 
informasi laba, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada 
tahap start-up, growth, maturity dan decline  terhadap nilai ekuitas perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI secara parsial dan simultan. 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 
dan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam daftar saham yang diperdagangkan 
di dalam BEI tahun 2005-2007 berjumlah 153 perusahaan. Teknik populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan target populasi sehingga 
diperoleh 48 perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian. Variabel 
terikat dala penelitian ini adalah nilai pasar ekuitas perusahaan, sedangkan varibel 
bebasnya yaitu laba dan arus kas. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data 
dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi, uji F dan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi laba, arus kas 
operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap start-up tidak 
berpengaruh tehadap nilai ekuitas perusahaan secara simultan. Secara parsial nilai 
informasi laba berpengaruh terhadap nilai ekuitas sedangkan arus kas operasi, arus 
kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap start-up tidak berpengaruh 
tehadap nilai ekuitas perusahaan. Relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 
arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap growth tidak berpengaruh 
tehadap nilai ekuitas perusahaan secara simultan. Secara parsial nilai informasi 
laba dan arus kas pendanaan (AKP) berpengaruh terhadap nilai ekuitas sedangkan 
arus kas operasi dan arus kas investasi pada tahap growth tidak berpengaruh 
terhadap nilai ekuitas perusahaan. Relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 
arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap mature tidak berpengaruh 
tehadap nilai ekuitas perusahaan secara simultan dan parsial.  

Saran yang peneliti sampaikan adalah informasi laba dan arus kas 
perusahaan dapat dijadikan dasar bagi investor, kreditur dan pemakai laporan 
keuangan untuk memahami posisi siklus hidup perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan 

modalnya ke dalam perusahaan yaitu mencari pendapatan atau tingkat 

kembalian investasi (return) yang menguntungkan. Aktivitas investasi 

merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan 

ketidakpastian yang sering kali sulit diprediksi oleh para investor. Untuk 

mengurangi kemungkinan resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, 

investor memerlukan berbagai macam informasi yang didasarkan pada kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan prinsip laporan keuangan itu sendiri merupakan analisa 

laporan dana untuk keperluan di masa depan yang berguna dalam perencanaan 

pendanaan jangka menengah dan jangka panjang perusahaan. Hal ini 

mengungkapkan total kebutuhan dana perusahaan di masa depan, perkiraan 

waktu dibutuhkannya serta karakteristiknya yaitu apakah peningkatan 

investasi digunakan untuk persediaan, aktiva tetap, atau kebutuhan yang lain. 

Berdasarkan informasi ini dan ditambah dengan perkiraan perubahan hutang 

dan biaya – biaya yang masih harus dibayar lainnya dapat dilakukan 

perencanaan dengan menyesuaikan saldo kas awal untuk perubahan kas yang 

direfleksikan pada proyeksi laporan sumber dan penggunaan dana. Intinya, 
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proyeksi perubahan pada kas adalah residu, atau dengan cara lain yang dapat 

dilakukan adalah meramalkan posisi kas perusahaan di masa depan melalui 

anggaran kas yang berisikan perkiraan arus kas di masa depan. 

Analisa laporan keuangan berpengaruh terhadap nilai pasar ekuitas, 

dalam hal ini  merupakan rata – rata dari nilai pasar ekuitas selama tujuh hari 

di seputar tanggal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan, yaitu 

31 Maret, dengan asumsi pada tanggal tersebut laporan keuangan telah terbit, 

sehingga nilai pasar ekuitas suatu perusahaan pada tahun tertentu. Dalam 

menjawab sebuah penelitian nilai perusahaan (market value equity ; MVE), 

nilai buku ekuitas (BVE) dan laba (NI) merupakan kesatuan nilai perusahan 

dari aktiva riil (asset in place) dan nilai kesempatan tumbuh. Nilai pasar 

ekuitas dapat menjadi proksi nilai perusahaan, nilai buku ekuitas menjadi 

proksi nilai aktiva riil, dan laba merupakan salah satu proksi kesempatan 

tumbuh suatu perusahaan (Habbe dan Hartono, 2001 : 39). 

Perusahaan berusaha mendapatkan pangsa pasar dan belum 

memperoleh banyak pendapatan. Perusahaan banyak melakukan pengeluaran 

kas untuk pengembangan produk, pengembangan pasar dan ekspansi 

kapasitas. Kondisi ini menekankan laba jangka pendek tetapi diharapkan akan 

mendatatangkan laba jangka panjang, sehingga diharapkan laba berpengaruh 

negatif dengan terhadap nilai ekuitas. Hal ini didukung oleh penelitian Black 

(1998) bahwa perusahaan diharapkan bernilai negatif terhadap nilai pasar 

ekuitas, yang menemukan bukti bahwa perusahaan kecil yang kemungkinan 

merupakan perusahaan yang berada pada saat tumbuh, mempunyai 
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kemungkinan lebih besar untuk melaporkan kerugian daripada perusahaan 

yang lebih besar. Meskipun bernilai negatif, perusahaan memiliki kesempatan 

tumbuh besar dan prospek untuk menghasilkan laba bernilai positif di masa 

depan sehingga diharapkan nilai pasar ekuitas tinggi dan laba berhubungan 

dengan nilai pasar ekuitas. 

 Nilai pasar ekuitas itu sendiri mengandung makna tertentu dalam 

perkiraan value relevance suatu perusahaan yang meliputi enam komponen 

menurut Habbe dan Hartono (2001) : (1) nilai likuidasi asset in place; (2) 

jumlah arus kas masa depan dari asset in place; (3) resiko arus kas masa depan 

dari asset in place; (4) jumlah arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh; 

(5) resiko arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh; (6) nilai opsi untuk 

investasi pada kesempatan tumbuh. Perusahaan yang masih berada pada tahap 

tumbuh biasanya memiliki capital expenditure yang tinggi, ini merupakan 

proksi dari nilai relatif asset in place dibanding nilai kesempatan tumbuh. 

Nilai pasar ekuitas menurut Atmini (2002) dalam penentuan rata – rata nilai 

pasar ekuitas perusahaan dengan menggunakan harga penutupan saham, 

jumlah lembar saham perusahaan yang beredar dan tanggal publikasi laporan 

keuangan perusahaan. Dalam hal ini berpengaruh terhadap laba yang 

digunakan yaitu penggunaan laba dalam penelitian ini adalah laba sebelum 

pajak tidak temasuk extraordinary items untuk menghilangkan elemen yang 

menyebabkan pertumbuhan laba meningkat dalam satu tahun periode yang 

akan timbul dalam periode yang lain. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan incremental value relevance ukuran laba dan arus kas tahun 
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perusahaan dalam masing – masing tahap siklus hidup perusahaan untuk 

menjelaskan variasi nilai pasar ekuitas. 

Informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan 

keuangan terutama investor. Investor membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

investasi yang mereka lakukan. Informasi laporan keuangan yang utama 

terdiri dari laporan laba rugi dan arus kas. Laporan laba rugi merupakan suatu 

ringkasan yang menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dari suatu 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan laporan arus kas menurut 

Atmini ( 2002 ) merupakan suatu ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas 

dari suatu kesatuan usaha untuk usaha periode tetentu. Laporan arus kas dibagi 

menjadi tiga yaitu : (1) Arus kas dari kegiatan operasi (AKO); (2) Arus kas 

dari kegiatan investasi (AKI); (3) Arus kas dari aktivitas pendanaan (AKP). 

Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk melaporkan arus masuk dan 

arus keluar perusahaan dalam periode berjalan. Laporan ini diharuskan 

menurut standar laporan akuntansi keuangan nomor 95, jika digunakan dengan 

informasi pada dua laporan keuangan dasar lainnya serta pengungkapan yang 

berhubungan, laporan arus kas dapat membantu manajer keuangan untuk 

menilai dan mengidentifikasikan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

arus kas masuk besih di masa depan dari kegiatan operasi untuk membayar 

hutang, bunga dan deviden, kebutuhan perusahaan akan dana luar serta 

dampak dari penginvestasian dan pendanaan transaksi kas maupun non kas ( 

Van Horne, 1997 : 178 ). 
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AKO perusahaan yang berada pada tahap start – up diharapkan 

bernilai negatif  karena perusahaan masih mencari pangsa pasar dan 

diharapkan belum mampu menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas operasi 

dalam jumlah yang lebih besar daripada arus keluarnya Habbe dan Hartono 

(2001). Walaupun AKO bernilai negatif, perubahan pada tahap start – up 

memiliki prospek dan kesempatan berkembang yang besar di masa depan 

sehingga diharapkan nilai pasar ekuitas perusahaan tersebut tinggi. AKO 

diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar. Pada tahap growth, perusahaan 

sudah berhasil memperoleh pangsa pasar dan mampu menghasilkan AKO 

positif. AKO diharapkan semakin besar ketika perusahaan berada dalam tahap 

mature karena pangsa pasar relative perusahaan sangat tinggi. Sebagian besar 

kebutuhan kas perusahaan dipenuhi secara intenal. AKO pada tahap mature 

diharapkan bernilai positif  (Habbe dan Hartanto : 2002). Pada kedua tahap 

tersebut AKO positif mencerminkan realitas ekonomi perusahaan yang baik 

sehingga nilai pasar ekuitas diharapkan tinggi. AKO diharapkan berpengaruh 

dengan nilai pasar ekuitas. 

AKI pada tahap start – up dan growth perusahaan mengeluarkan 

investasi yang sangat besar terutama untuk mengembangkan dan 

mempertahankan pangsa pasar serta menguasai tekhnologi. Ketika perusahaan 

berada pada tahap mature, perusahaan masih melakukan pengeluaran investasi 

yang ditujukan untuk ekspansi usaha. Pada tiga tahap siklus ini AKI 

diharapkan bernilai negatif. AKI negatif ini mencerminkan bahwa perusahaan 

masih memiliki peluang melakukan investasi, memiliki kesempatan tumbuh, 
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dan prospek yang baik di masa depan sehingga diharapkan nilai pasar 

ekuitasnya tinggi. Pada tahap start – up, growth, dan mature AKI diharapkan 

berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. Atmini memperoleh bukti bahwa pada 

tahap growth AKI tidak berhubungan dengan nilai pasar ekuitas, pada tahap 

mature AKI berpengaruh negatif dengan nilai pasar ekuitas ( Atmini, 2002 ). 

AKP pada tahap start –up, perusahaan membutuhakan dana besar 

untuk memulai usahanya, mengembangkan pangsa pasar, menguasai 

tekhnologi dan mendanai investasi dalam kesempatan berkembang. 

Kebutuhan dana ini masih terus saat perusahaan berada pada tahap growth. 

Pada tahap ini tingkat pembayaran deviden perusahaan masih rendah karena 

kas masih difokuskan untuk keperluan pendanaan. Pada tahap mature, 

perusahaan berada pada posisi yang mapan dan mampu menghasilakn AKP 

positif dalam jumlah besar. Perusahaan tetap membutuhkan dana besar untuk 

keperluan ekspansi perusahaan. Penelitian Atmini ( 2002 ) mengungkapkan 

pada tahap start – up, growth, dan mature AKP diharapkan bernilai positif. 

AKP positif ini mencerminkan perusahaan memiliki kesempatan tumbuh 

sehingga diharapkan ekuitas perusahaan mempunyai nilai pasar yang tinggi. 

AKP diharapkan berpengaruh denagn nilai pasar ekuitas. 

Fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan 

komponennya. Laba merupakan salah satu parameter kinerja perusahaan yang 

mendapat perhatian utama dari investor dan kreditur. Selain laba, investor dan 

kreditur juga menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja 

perusahaan (Atmini, 2002 : 258). 
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Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan ( 

laba dan arus kas ), investor dan kreditur harus merasa yakin bahwa ukuran 

kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah mampu secara baik 

menggambarkan kondisi ekonomi serta prospek perusahaan di masa depan. 

Investor dan kreditur berkepentingan untuk mengetahui informasi yang lebih 

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pada suatu saat tetentu. Untuk itu 

faktor kerangka ekonomis yang dhadapi perusahaan pada saat tersebut harus 

dipertimbangkan, yang dicapai dengan masukan siklus hidup perusahaan. 

Siklus hidup perusahaan terdiri dari empat tahap start - up, growth, 

maturity, dan decline. Black ( 1998 ) menyebutkan tahap start – up memiliki 

cirri volume penjualan rendah, mederita kerugian akibat  adanya start – up 

cost dan tingkat likuiditasnya rendah. Pada tahap growth, perusahaan 

mengalami peningkatan penjualan, keuntungan, likuiditas, dan peningkatan 

rasio ekuitas tehadap utang, serta mulai membayar dividen. Perusahaan mulai 

melakukan diversivikasi dalam lini produk yang berhubungan erat. Pada tahap 

maturity, perusahaan mengalami puncak tingkat penjualan tetapi mengalami 

penurunan laba akibat kompetisi harga. Tingkat likuiditasnya tinggi, 

perusahaan membayar dividen yang tinggi. Sedangkan perusahaan pada tahap 

decline, mengalami penurunan penjualan secara signifikan sehingga terjadi 

kerugian dan pembayaran dividen terhenti. 

Black ( 1998 : 41 ) menyatakan perusahaan yang berbeda dalam siklus 

hidup yang berbeda memiliki karakteistik yang berbeda, yang dapat 

mempengaruhi value relevance atau kegunaan ukuran kenerja akuntansi 
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seperti laba dan arus kas. Perbedaan tahap siklus hidup antar perusahaan juga 

harus dipertimbangkan pada saat menghitung nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan terdiri dari dua komponen yaitu asset in place dan growth 

opportunities. Dalam tahap awal, growth opportunities merupakan komponen 

yang lebih  besar, sedangkan pada tahap akhir siklus hidup asset in place 

menjadi komponen yang lebih besar. Oleh karena itu proporsi kedua 

komponen berbeda antar tahap siklus hidup perusahaan, informasi ukuran 

kinerja akuntansi yang disediakan pada masing – masing tahap siklus hidup 

untuk masing – masing komponen juga berbeda, demikian pula value 

relevance ukuran kinerja akuntansi tersebut. 

Penelitian Value relevance merupakan suatu konsep yang 

menghubungkan angka – angka akuntansi yang memiliki suatu prediksi 

berkaitan dengan nilai – nilai pasar ekuitas perusahaan. Konsep value 

relevance tidak terlepas dari kriteria relevan dari standart akuntansi keuangan 

karena jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika jumlah yang disajikan 

merefleksikan informasi - informasi yang relevan dengan penilaian suatu 

perusahaan ( Black, 1998 : 45 ). 

Tujuan utama pengujian konsep value relevance  ini adalah untuk 

memperluas pengetahuan kita mengenai perbedaan antara relevance dan 

keandalan ( reliability ) sejumlah nilai - nilai akuntansi pasar ekuitas 

perusahaan. Ada beberapa perbedaan mengenai dimensi relevance dan 

reliability di dalam Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan. Dimensi relevance itu sendiri adalah : feedback value, predictive 
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value, timeliness dan materialitas. Sedangkan dimensi reliability adalah : 

Penyajian jujur ( faithful representation ), substansi mengungguli bentuk, 

neutrality, pertimbangan sehat ( prudence ) dan kelengkapan ( IAI, 2002 ). 

Beberapa peneliti yang telah menguji pengaruh life cycle perusahaan 

terhadap pengaruh hubungan pengukuran kinerja akuntansi dengan nilai pasar 

ekuitas antara lain dilakukan oleh Black ( 1998 ), Habbe dan Hartanto ( 2001 

), Atmini ( 2002 ), serta San Susanto dan Erni Ekawati ( 2006 ). 

Hasil penelitian Black ( 1998 ) memperoleh bukti empiris bahwa paling 

tidak satu dari tiga komponen utama arus kas  ( arus kas operasi ) bermanfaat 

dalam menjelaskan return saham dalam tiap siklus hidup perusahaan 

Hasil penelitian Habbe dan Hartanto  ( 2001 ), menunjukkan bukti 

empiris bahwa laba akuntansi berhubungan positif dengan nilai pasar ekuitas. 

Selain itu nampak bahwa laba mempunyai deteminasi yang kuat tehadap 

pergerakkan nilai pasar ekuitas pada semua tahap siklus hidup perusahaan, 

namun pada tahap growth dan mature laba mempunyai value relevance yang 

lebih baik dibanding pada tahap lainnya. 

Hasil penelitian Atmini ( 2002 ) memberikan bukti bahwa siklus hidup 

perusahaan mempengaruhi incremental value relevance informasi laba dan 

arus kas. Laba dan arus kas pendanaan mempunyai value relevance pada tahap 

growth sedangkan arus kas investasi mempunyai value relevance yang lebih 

baik dibanding pada tahap lainnya. 

Hasil penelitian San Susanto dan Erni Ekawati ( 2006 ) memberikan 

bukti bahwa siklus hidup perusahaan mempengaruhi relevansi informasi laba 
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dan aliran kas. Aliran kas investasi dan aliran kas pendanaan mempunyai 

value-relevance pada tahap start-up sedangkan laba, aliran kas operasi, aliran 

kas pendanaan mempunyai value-relevance pada tahap growth. Pada tahap 

mature laba dan komponen aliran kas mempunyai value-revance sedangkan 

pada tahap decline aliran kas operasi dan aliran kas pendanaan yang 

mempunyai value-relevance. 

Penelitian ini meneliti kembali siklus hidup perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan value relevance informasi laba dan arus kas 

perusahaan. Tetapi memiliki unsur pembeda yaitu pada periode data 2005 – 

2007, alasan peneliti memilih periode tersebut karena pada periode tahun 

tersebut laporan arus kas sudah wajib dilaporkan oleh perusahaan yang 

tedaftar di BEI, seperti yang telah dinyatakan dalam PSAK No. 3  Paragraf 18 

: perusahaan yang ada di pasar modal diwajibkan untuk menyajikan laporan 

keuangan.interim. Paragraf 19 : laporan keuangan interim meliputi neraca, 

laporan laba rugi dan saldo laba interim, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Paragraf 24 : Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan 

laporan keuangan interim yang mencakupi periode laporan yang dimulai pada 

atau setelah tanggal 1 Januari 1995 ( IAI, 2002 ). 

 Dalam sektor manufaktur banyak terdapat perusahaan besar yang 

peranannya terus berkembang, sehingga sebagian investor Indonesia ikut 

terlibat di dalamnya. Tidak bisa di pungkiri sektor ini telah melahirkan 

persoalan unggulan yang menjadi konsunsi masyarakat Indonesia. Selain itu 

adanya penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa nilai pasar ekuitas 
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mempunyai determinasi value relevance yang baik dan berhubungan terhadap 

arus kas perusahaan serta laba akuntansi tersebut juga berhubungan dengan 

nilai perusahaan dan nilai pasar ekuitas. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

siklus hodup perusahaan yang terbagi menjadi empat tahapan siklus hidup 

mulai dari start – up, growth, maturity, hingga decline. Berdasarkan alasan 

tersebut maka penulis mengangkat masalah ini dengan mengajukan penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

relevansi nilai informasi laba dan arus kas perusahaan tersebut  sebagai topik 

dalam penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH RELEVANSI NILAI 

INFORMASI LABA DAN ARUS KAS TERHADAP NILAI EKUITAS 

PERUSAHAAN BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2005 – 2007”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah skripsi 

ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap start-up tehadap 

nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan? 

2. Bagaimana pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap growth tehadap 

nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan? 
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3. Bagaimana pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap maturity tehadap 

nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan? 

4. Bagaimana pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, 

arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap decline tehadap 

nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas 

operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap start-up 

tehadap nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas 

operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap growth 

tehadap nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas 

operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap maturity 

tehadap nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh relevansi nilai informasi laba, arus kas 

operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan pada tahap decline 

tehadap nilai ekuitas perusahaan secara parsial dan simultan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan ekonomi mengenai relevansi nilai laba terhadap arus kas 

operasional, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Serta dapat 

digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama berhubungan 

dengan relevansi nilai  yang kaitannya dengan siklus hidup perusahaan 

pada saat start - up, growth, maturity, dan decline. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi di bidang akademik terhadap 

pengembangan terhadap riset akuntansi keuangan dan pasar modal. 

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai asosiasi siklus 

hidup perusahaan yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

relevansi nilai informasi laba dan arus kas perusahaan tersebut. 

b. Memberikan pijakan bagi para investor khususnya menyangkut 

asosiasi siklus hidup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan relevansi nilai informasi laba dan arus kas 

perusahaan tersebut. 

 



 

1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Informasi Akuntansi 

Informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan 

keuangan terutama investor. Investor membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 

investasi yang mereka lakukan. Pengertian dari laporan keuangan adalah suatu 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi – 

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dan 

dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas 

– tugas yang diberikan padanya. 

Menurut PSAK No. 1 tahun 2002 paragraf 12, tujuan laporan 

keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertangungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu 

perusahaan selama satu periode tentang bagaimana perusahaan memperoleh 

dan membelanjakan kas, pinjaman, transaksi modal termasuk deviden kas dan 

distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik serta 
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faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan, jika 

dikaitkan dengan manajemen maka pelaporan keuangan menyediakan 

informasi tentang bagaimana memanajemen perusahaan 

mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik saham atas pemakaian 

sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 

Dalam konsep SFAC No.2 mengenai Qualitative Characteristic of 

Accounting Information menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah produk 

akhir akuntansi dan merupakan media utama penyampaian informasi oleh 

manajemen kepada pihak luar perusahaan. Bagi manajemen, laporan keuangan 

dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban atau wewenang yang telah 

didelegasikan dalam mengelola perusahaan terhadap pemilik saham. 

Laporan keuangan biasanya terdiri dari (1) Neraca yaitu laporan yang 

menunjukkan keadaan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, keadaan ini 

ditunjukkan dengan adanya keseimbangan antara jumlah aktiva dan passiva. 

(2) Laporan Laba Rugi yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya 

– biaya selama periode tertentu. (3) Laporan Perubahan Modal yaitu laporan 

yang menunjukkan sebab – sebab perubahan modal dari modal awal periode 

menjadi jumlah modal pada akhir periode. (4) Laporan Arus Kas yaitu laporan 

yang menunjukkan arus dana perubahan dalam posisi keuangan selama tahun 

buku yang bersangkutan (Baridwan, 2006 : 17). 

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tahun 2004 ( 

Revisi 2000) mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan harus 

disajikan secara sistematis. Setiap prosedur dalam neraca, laporan Laba Rugi 
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dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi 

yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam 

memperlihatkan ketentuan PSAK lainnya catatan atas laporan keuangan 

mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada hal – hal yang tercantum pada 

paragraf (106) – (133). 

 

2.2 Nilai Ekuitas 

Analisa laporan keuangan berpengaruh terhadap nilai pasar ekuitas, 

dalam hal ini  merupakan rata – rata dari nilai pasar ekuitas selama tujuh hari 

di seputar tanggal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan, yaitu 

31 Maret, dengan asumsi pada tanggal tersebut laporan keuangan telah terbit, 

sehingga nilai pasar ekuitas suatu perusahaan pada tahun tertentu. Dalam 

menjawab sebuah penelitian nilai perusahaan (market value equity ; MVE), 

nilai buku ekuitas (BVE) dan laba (NI) merupakan kesatuan nilai perusahan 

dari aktiva riil (asset in place) dan nilai kesempatan tumbuh. Nilai pasar 

ekuitas dapat menjadi proksi nilai perusahaan, nilai buku ekuitas menjadi 

proksi nilai aktiva riil, dan laba merupakan salah satu proksi kesempatan 

tumbuh suatu perusahaan (Habbe dan Hartono, 2001 : 39). Perusahaan 

berusaha mendapatkan pangsa pasar dan belum memperoleh banyak 

pendapatan. Perusahaan banyak melakukan pengeluaran kas untuk 

pengembangan produk, pengembangan pasar dan ekpansi kapasitas. Kondisi 

ini menekankan laba jangka pendek tetapi diharapkan akan mendatatangkan 

laba jangka panjang, sehingga diharapkan laba berpengaruh negatif dengan 
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terhadap nilai ekuitas. Hal ini didukung oleh penelitian Black (1998) bahwa 

perusahaan diharapkan bernilai negatif terhadap nilai pasar ekuitas, yang 

menemukan bukti bahwa perusahaan kecil yang kemungkinan merupakan 

perusahaan yang berada pada saat tumbuh, mempunyai kemungkinan lebih 

besar untuk melaporkan kerugian daripada perusahaan yang lebih besar. 

Meskipun bernilai negatif, perusahaan memiliki kesempatan tumbuh besar dan 

prospek untuk menghasilkan laba bernilai positif di masa depan sehingga 

diharapkan nilai pasar ekuitas tinggi dan laba berhubungan dengan nilai pasar 

ekuitas. 

 Nilai pasar ekuitas itu sendiri mengandung makna tertentu dalam 

perkiraan value relevance suatu perusahaan yang meliputi enam komponen 

menurut Habbe dan Hartono (2001) : (1) nilai likuidasi asset in place; (2) 

jumlah arus kas masa depan dari asset in place; (3) resiko arus kas masa depan 

dari asset in place; (4) jumlah arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh; 

(5) resiko arus kas masa depan dari kesempatan tumbuh; (6) nilai opsi untuk 

investasi pada kesempatan tumbuh. Perusahaan yang masih berada pada tahap 

tumbuh biasanya memiliki capital expenditure yang tinggi, ini merupakan 

proksi dari nilai relatif asset in place disbanding nilai kesempatan tumbuh. 

Nilai pasar ekuitas menurut Atmini (2002) dalam penentuan rata – rata 

nilai pasar ekuitas perussahaan dengan menggunakan harga penutupan saham, 

jumlah lembar saham perusahaan yang beredar dan tanggal publikasi laporan 

keuangan perusahaan. Dalam hal ini berpengaruh terhadap laba yang 

digunakan yaitu penggunaan laba dalam penelitian ini adalah laba sebelum 
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pajak tidak temasuk extraordinary items untuk menghilangkan elemen yang 

menyebabkan pertumbuhan laba meningkat dalam satu tahun periode yang 

akan timbul dalam periode yang lain. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan incremental value relevance ukuran laba dan arus kas tahun 

perusahaan dalam masing – masing tahap siklus hidup perusahaan untuk 

menjelaskan variasi nilai pasar ekuitas. 

Dalam menggunakan modal ekuitas sebagai definisi investasi modal 

memberikan ukuran ekuitas biasa (ROCE). Ini menunjukkan pemusatan pada 

pengembalian untuk pemegang ekuitas. Seperti yang ditunjukkan berikut, 

yaitu pengembalian ekuitas mempertimbangkan dampak modal leverage 

(utang) terhadap pengembalian pemegang saham. Karena saham preferen 

biasanya menerima pengembalian yang tetap, saham ini dikeluarkan dalam 

penghitungan modal ekuitas (John J Wild dkk, 2005 : 66). 

John J Wild dkk (2005) mengungkapkan pengembalian atas investasi 

modal biasanya dihitung menggunakan nilai yang dilaporkan dari laporan 

keuangan, bukan dari nilai pasar. Namun, nilai pasar sering kali lebih relevan 

untuk analisis karena aktiva tertentu tidak diakui dalam laporan keuangan ( 

misalnya, merek yang dikembangkan secara internal , reputasi, dan sumber 

daya manusia ). Dalam laba perusahaan, kadang kala tertunda karena kriteria 

pengakuan akintansi yang terlalu konservatif. Salah satu penyesuaiannya 

adalah menggunakan nilai pasar dari modal investasi. Penyesuaian ini 

mengganti nilai investasi modal yang dilaporkan dengan nilai pasar investasi 

modal ( utang dan ekuitas ). 
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Penilaian ekuitas berbasis laba yang diungkapkan oleh  John J Wild 

dkk (2005) bahwa penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi 

banyak pengguna laporan keuangan. Estimasi nilai yang dapat diandalkan 

dapat digunakan untuk membuat keputusan membeli, menahan atau menjual 

yang terkait dengan efek –efek, menghitung nilai perusahaan untuk keputusan 

kredit, estimasi nilai untuk penggabungan usaha, menentukan harga 

penawaran saham perusahaan pada publik, dan berbagai aplikasi yang 

bermanfaat lainnya. Ini berhubungan juga dengan penilaian ekuitas berbasis 

saham dan penggabungannya dalam analisis laporan keuangan. 

Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan 

berdasarkan metode diskonto arus kas (discounted cash-flow -DCF). 

Berdasarkan metode DCF, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasakan 

ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu 

didiskontokan menggunakan biaya modal perusahaan, hal ini penting untuk 

menekankan bahwa modal penilaian ekuitas berbasis akuntansi telah 

diperkenalkan secara teoritis konsisten dengan metode DCF. 

Dalam PSAK No. 31 tahun 2004 (Revisi 2000) paragraf 101 

menyatakan laporan perubahan ekuitas manyajikan peningkatan dan 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan baik selama periode bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut  atau harus diungkapkan 

dalam laporan keuangan. 

Nilai perusahaan (Market value of equity, MVE) yang diungkapkan 

Chung dan Charoenwong (dalam Habbe dan Hartono, 2001) bahwa nilai 
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perusahaan terdiri dari nilai aktiva riil (asset in place) dan nilai kesempatan 

tumbuh (growth opportunities). Nilai pasar ekuitas dapat dijadiakan sebagai 

proksi nilai perusahaan dan nilai buku ekuitas menjadi proksi nilai aktiva riil. 

 

2.3 Relevansi Nilai ( Value Relevance ) 

1. Pengertian Relevansi Informasi Laba (Value Relevance) 

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi harus relevan 

untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan 

agar bermanfaat. 

Penelitian Value relevance merupakan suatu konsep yang 

menghubungkan angka – angka akuntansi yang memiliki suatu prediksi 

berkaitan dengan nilai – nilai pasar ekuitas perusahaan. Konsep value 

relevance tidak terlepas dari kriteria relevan dari standart akuntansi 

keuangan karena jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika jumlah 

yang disajikan merefleksikan informasi - informasi yang relevan dengan 

penilaian suatu perusahaan ( Black, 1998 : 45 ). 

2. Konsep Laba 

Dalam dunia usaha tujuan utama mendirikan perusahaan adalah 

untuk mendapatkan laba. Laba perusahaan dapat dilihat dalam laporan 

keuangan yaitu laporan laba rugi. Pengukuran terhadap laba merupakan 
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penentuan jumlah rupiah laba disusun dengan maksud untuk 

menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu periode waktu 

tertentu. Financial Accounting Standart Board (FSAB) No.1 (dalam 

Belkaoui, 2006) menyatakan bahwa laba akuntansi didasarkan pada 

transaksi akrual yang dilakukan oleh suatu perusahaan terutama 

pendapatan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dibagi dengan 

biaya yang diperlukan untuk mencapai pendapatan tersebut. 

IAI memiliki pengertian mengenai income. Income diterjemahkan 

dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan, income atau penghasilan adalah kenaikan manfaat 

ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukkan atau 

penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal 

(IAI, 1994 : 70). Accounting Income merupakan perbedaan antara realisasi 

penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan 

itu (Harahap, 2003 : 267).  

Tidak adanya persamaan pendapat untuk mendefinisikan laba 

secara tepat disebabkan oleh luasnya penggunaan konsep laba. Para 

pemakai laporan keuangan mempunyai konsep laba sendiri yang dianggap 

paling cocok dalam proses pengambilan keputusan mereka. Fisher (1912) 

dan Bedford (1965) dalam Chariri dan Ghozali (2003 : 214) menyatakan 
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bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan 

digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah : 

a. Psyhic income, yang menunjukkan konsumsi barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

b. Real income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran 

ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan biaya hidup (cost of living). 

c. Money income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber – 

sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi dengan biaya hidup 

(cost of living). 

Laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan 

antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut (Chariri 

dan Ghozali, 2003 : 214). 

Laba dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan 

perusahaan. Pengukuran terhadap laba tidak akan memberikan informasi 

yang bermanfaat bila tidak menggambarkan sebab – sebab timbulnya laba. 

Menurut Chariri dan Ghozali (2003 : 226) ada dua konsep yang digunakan 

untuk menentukan elemen laba perusahaan yaitu : 

a. Konsep Laba Periode (earnings) 

Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi 

suatu perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber – 

sumber ekonomi perusahaan. Efisiensi berhubungan dengan 

penggunaan sumber – sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh 
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laba. Laba periode tidak memasukkan pengaruh komulatif perubahan 

akuntansi tersebut. Jadi yang menjadi penentu laba periode adalah 

pendapatan, biaya, untung, dan rugi yang benar – benar terjadi pada 

periode berjalan. 

b. Laba Komprehensif (comprehensive income) 

FASB dalam SFAC No.3 dan 6 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva 

bersih (ekuitas) perusahaan selama satu periode, yang berasal dari 

semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain yang berasal dari 

pemilik. Dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh 

perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. 

Dari beberapa pengertian mengenai laba di atas dapat disimpulkan 

bahwa laba akuntansi adalah selisih positif antara pendapatan dan biaya 

yang berkaitan untuk menghasilkan pendapatan tersebut selama satu 

periode akuntansi. 

3. Karakteristik Laba 

Laba akuntansi seringkali tidak konsisiten dengan laba ekonomi. 

Menurut Mitchel (1965) dalam Chariri dan Ghozali (2003 : 214) 

perbedaan laba ewkonomi dan laba akuntansi disebabkan oleh perbedaan 

konsep yang melandasinya, dengan adanya perbedaan tersebut maka laba 

akuntansi memiliki karakteristik. Menurut Belkaoui (1993) dalam Chariri 

dan Ghozali (2003 : 214) laba akuntasi memiliki lima karakteristik yaitu : 
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a. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi akrual terutama yang berasal 

dari penjualan barang dan jasa. 

b. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada 

perusahaan selama periode tertentu. 

c. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan 

pendapatan. 

d. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya (expanses) 

dalam cost historis. 

e. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan (matching) antara 

pendapatan dengan biaya yang relevan yang berkaitan dengan 

pendapatan tersebut. 

4. Tujuan Konsep Value Relevance 

Tujuan utama pengujian konsep value relevance  ini adalah untuk 

memperluas pengetahuan kita mengenai perbedaan antara relevance dan 

keandalan ( reliability ) sejumlah nilai - nilai akuntansi pasar ekuitas 

perusahaan. Ada beberapa perbedaan mengenai dimensi relevance dan 

reliability di dalam Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan. Dimensi relevance itu sendiri adalah : feedback value, 

predictive value, timeliness dan materialitas. Sedangkan dimensi reliability 

adalah : Penyajian jujur ( faithful representation ), substansi mengungguli 

bentuk, neutrality, pertimbangan sehat ( prudence ) dan kelengkapan ( IAI, 

2002 ). 
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 Tujuan peleporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Chariri dan Ghozali 

(2003 : 216), informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan : 

a. Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian (rate of 

return). 

b. Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

c. Sebagai penentuan besarnya pajak. 

d. Sebagai alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 

e. Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

f. Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

g. Sebagai dasar untuk kenaikkan kemakmuran. 

h. Sebagai dasar pembagian deviden. 

Informasi yang relevan memiliki kendala jika terdapat penundaan 

yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan 

akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu 

menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan 

ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, 

seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau 

peristiwa lainnya diketahui sehingga mengurangi keandalan informasi. 

Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui 

informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat 

bagi pengambilan keputusan ( IAI, 2002 ).  
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Dalam hal ini hubungan laba akuntansi dan nilai buku dengan nilai 

pasar ekuitas dapat diartikan bahwa laba tahunan memiliki kandungan 

informasi, apabila laba tahunan memiliki kandungan informasi, apabila 

pengumuman laba akan menyebabkan perubahan reaksi investor terhadap 

distribusi aliran kas dimasa yang akan datang, yang akan menyebabkan 

perubahan harga saham. Perubahan harga saham disekitar tanggal 

pengumuman diharapkan lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan 

harga saham diluar tanggal pengumuman. Informasi laba akuntansi 

mempunyai pengaruh yang positif dengan harga saham (Indra dan Fazli, 

2004 : 940). Hal ini mengindikasikan bahwa investor menggunakan 

informasi laba akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan pada periode 

pengamatan.  

 

2.4 Arus Kas 

1. Pengertian Arus Kas 

Uang tunai atau kas merupakan saldo sisa arus kas masuk 

dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode lalu (Wild 2005 : 3). 

Arus kas mengacu pada arus kas masuk dkurangi dengan arus kas keluar 

pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan ukuran kerja akrual. 

Ukuran arus kas mengakui arus masuk saat kas diterima walaupun belum 

dihasilkan dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun 

beban belum terjadi. Menurut PSAK No. 2 tahun 2004, yaitu yang 

dimaksud dengan arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar atau 
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setara kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama satu 

periode. Sedangkan laporan arus kas menurut Zaki Baridwan (2006 : 43) 

adalah laporan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan 

dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. 

Menurut Hendriksen (1999) dalam Janna (2007 : 36) menyatakan 

bahwa arus kas keluar dan kedalam merupakan peristiwa yang sangat 

fundamental sebagai dasar pengukuran akuntansi dan sebagai dasar 

keputusan investor dan kreditur. Kas menjadi sangat penting artinya dalam 

menggambarkan daya beli umum dan dapat ditransfer segera dalam 

perekonomian pasar kepada individu atau organisasi untuk kebutuhan 

khusus mereka dalam memperoleh barang dan jasa. 

FASB melalui Statement No. 95 tahun 1987 dalam Belkaoui (2006 

: 385) menyatakan bahwa penaksiran pasar terhadap keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas akan mempengaruhi harga pasar 

sahamnya, meskipun harga pasar itu sendiri dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti kondisi alam, tingkat bunga, perilaku pasar, dan hal – hal 

lain diluar perusahaan tersebut. Dari pernyataan FASB tersebut dapat 

disimpulkan bahwa arus kas dapat mempengaruhi keputusan investasi 

suatu perusahaan. 

2. Tujuan dan Kegunaan Arus Kas 

Menurut Hendriksen (1999) dalam Janna (2007 : 37) tujuan utama 

penyajian data mengenai arus kas adalah menyajikan informasi yang 

diasumsikan akan (1) membantu investor dan kreditur meramalkan jumlah 
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kas yang mungkin didistribusikan pada waktu yang akan datang dalam 

bentuk deviden atau bunga dan dalam bentuk pembayaran kembali, dan (2)  

membantu dalam mengevaluasi resiko, resiko dalam konteks ini meliputi 

baik variabilitas yang diharapkan dari hasil pengembalian mendatang 

maupun kemungkinan insolvabilitas atau pailit. Sedangkan menurut PSAK 

No.2 tahun 2002 tujuan dari informasi arus kas adalah untuk memberikan 

informasi historis mengenai perubahan atas kas atau yang setara dengan 

kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas. Menurut Kieso (2001) 

dalam Indah (2004 : 37) tujuan utama dari pelaporan arus kas adalah 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan 

pengeluaran kas selama suatu periode. 

Tujuan laporan arus kas menurut Horngren dan Sundem (2000 : 

69) yaitu dalam laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran 

tunai oleh perusahaan dalam suatu periode. Laporan tersebut menjelaskan 

sebab – sebab timbulnya perubahan kas dengan menyajikan informasi 

mengenai kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas 

merupakan laporan keuangan dasar dalam laporan tahunan perusahaan. 

Menurut FASB dalam Horngren dan Sundem (2000 : 69) bahwa 

tujuan laporan arus kas yaitu : 

a. Laporan arus kas memperlihatkan hubungan antara laba bersih 

dengan perubahan perubahan saldo kas. Saldo kas dapat menurun 

meskipun perusahaan memperoleh laba bersih dan juga sebaliknya. 

b. Laporan arus kas melaporkan arus kas mas lalu untuk membantu : 
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1) Memprediksi arus kas masa datang. 

2) Mengevaluasi penghasilan dan penggunaan kas oleh 

manajemen. 

3) Menentukan kemampuan peusahaan untuk membayar bunga 

serta deviden dan membayar hutang yang jatuh tempo. 

c. Laporan arus kas mengidentivikasi perubahan bauran aktiva 

produktif. 

Kegunaan dari arus kas dijelaskan dalam PSAK No.2 tahun 2002 

paragraf  3 dan 4 yaitu menyatakan terdapat lima kegunan arus kas yaitu 

(1) laporan arus kas dapat memberikan informasi untuk mengevaluasi 

perubahan dalam aktiva bersih keuangan, struktur keuangan (solvabilitas 

dan likuiditas), dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu 

arus kas dalam adaptasi dengan perubahan dan peluang. (2) untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara dengan 

arus kas. (3) dapat meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi 

berbagai perusahaan. (4) digunakan sebagai indicator jumlah, waktu dan 

kepastian arus kas masa datang. (5) meneliti kecermatan taksiran arus kas 

masa depan, serta menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas 

bersih, serta dampak perubahan harga. 

Hubungan arus kas dengan laba yang diungkapkan oleh Horngren 

dan Sundem (2000 : 75) bahwa hal yang penting dalam laporan arus kas 

adalah kas bersih dari kegiatan operasi. Hal ini sering kali disebut sebagai 

arus kas (cash flow). Pentingnya arus kas karena sama – sama memberikan 
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manfaat dalam badan usaha serta dalam alasan perbedaan antara laba 

bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dengan demikian arus kas 

per saham dari operasi tersebut mungkin tidak tersedia untuk pembayaran 

dividen tunai serta tidak adanya pelaporan arus kas per saham. 

Dalam penekanan laporan Laba Rugi dalam akuntansi adalah pada 

laba bersih perusahaan. Sedangkan dalam bidang keuangan, fokus kita 

adalah arus kas bersih (net cash flow). Nilai aktiva (keseluruhan 

perusahaan) ditentukan oleh arus kas yang dihasilkan aktiva tersebut. Laba 

bersih perusahaan adalah hal yang penting, tetapi arus kas lebih penting  

lagi karena dividen harus dibayar secara tunai karena kas diperlukan dalam 

membeli aktiva untuk melanjutkan operasi perusahaan.  

3. Komponen Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pembayaran kas 

berdasarkan periode tertentu, dalam hal ini komponen arus kas 

diklasifiksikan menjadi tiga yang merupakan aktivitas utama dalam bisnis 

perusahan. 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (AKO) 

AKO merupakan arus kas dari aktivitas operasi sebagai 

penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producting 

activities) dan aktiva yang lain yang bulan merupakan aktivitas 

investasi dan pendanaan. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi adalah 

aktivitas operasi merupakan  indikator yang menentukan apakah dari 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 
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melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber dana dari luar 

perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas penghasil utama pendapaan perusahaan. Arus kas dari 

aktivitas operasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

utama perusahaan. 

Menurut Atmini ( 2002 ) arus kas kegiatan operasi merupakan 

aliran kas masuk dan keluar yang terjadi pada kegiatan operasi 

perusahaan sehari – hari. Ini dapat dilihat dari laporan arus kas. 

Aktivitas operasi menurut John J Wild dkk (2005 : 5) 

merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan laba. Selain 

pendapatan  dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, 

aktivitas operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar 

bersih yang berasal dari aktivitas operasi terkait, serta terkait juga 

dengan pos – pos lapora laba rugi (dengan beberapa pengecualian 

kecil), ada juga dengan pos – pos neraca pada umumnya. 

Kegiatan AKO yang diungkapkan oleh Horngren dan Sundem 

(2000 : 72) adalah : 

1) Arus kas masuk 

Penagihan dari pelanggan, penagihan bunga dan doviden, dan 

penerimaan operasi lainnya. 
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2) Arus kas keluar 

Pembayaran tunai pada pemasok, karyawan, kegiatan operasi 

lainnaya, pembayaran bunga dan pajak. 

Informasi laporan arus kas dalam hubungan arus kas operasi 

terhadap Ekuitas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas, serta memungkinkan pemakai 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Livnat 

dan Zarowin (1999) dalam Triyono dan Jogiyanto (2000:59) 

menyatakan bahwa unexpected cash inflow and cash outflow dari 

aktivitas operasi dalam periode tertentu akan mempengaruhi harga 

saham melalui pengaruhnya pada arus kas. Tetapi penelitian Clubb 

(1995) dalam Indra dan Fazli (2004:936) menyatakan data arus kas 

diluar laba akuntansi hanya memberikan dukungan yang lemah bagi 

investor, hal ini menunjukkan bahwa data arus kas tidak mempunyai 

kandungan informasi jika dilihat pengaruhnya terhadap harga saham.  

b. Arus Kas dari Kegatan Investasi (AKI) 

AKI merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai 

hasil perolehan dan penglepasan aktiva jangka panjang serta investasi 

lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi merupakan 

cara untuk memperoleh dan menghentikan aktivitas non kas. Aktivitas 

ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk menghasilkan pendapaan 

bagi perusahaan. Aktivitas ini juga termasuk pemberian pinjaman dan 
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penagihan pokok pinjaman. Pengungkapan terpisah arus kas yang 

berasal dari arus kas investasi dilakukan sebab arus kas tersebut 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan 

sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan arus 

kas masa depan. 

Menurut Atmini ( 2002 ) arus kas kegiatan investasi merupakan 

aliran kas masuk dan keluar karena kegiatan perusahan dalam hal 

investasi pada aktiva tetap maupun surat berharga. Ini dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi pada rekening aktiva tetap dan surat berharga. 

Aktivitas investasi menurut John J Wild dkk (2005 : 6) 

merupakan cara untuk memperoleh dan menghentikan aktiva non kas ( 

setara non kas). Aktivitas ini meliputi aktiva yang diharapkan untuk 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga meliputi 

pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. 

Kegiatan AKI yang diungkapkan oleh Horngren dan Sundem 

(2000 : 72) adalah : 

1) Arus kas masuk 

Penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, penjualan sekuritas yang 

bukan merupakan ekuivalen kas, penerimaan atas pinjaman yang 

diberikan. 

2) Arus kas keluar 

Pembelian tanah, bangunan, dan peralatan, pembelian sekuritas 

yang bukan merupakan ekuivalen kas, pemberian pinjaman. 
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Hubungan Arus kas dari kegiatan investasi terhadap nilai 

ekuitas umumnya melibatkan aktiva jangka panjang dan mencakup 

pemberian serta penagihan, dan perolehan serta pelepasan investasi 

dan aktiva produktif jangka panjang. Arus kas masuk dari kegiatan 

investasi diperoleh dari penjualan property, pabrik, peralatan; 

penjualan sekuritas hutang atau ekuitas entitas lain; penagihan pokok 

pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Sedangkan arus kas 

keluar berasal dari membeli property, pabrik, peralatan; membeli 

sekuritas hutang atau ekuitas entitas lain; memberikan pinjaman 

kepada entitas lain”. Perusahaan dapat dikatakan memiliki 

pertumbuhan investasi yang positif apabila perusahaan tersebut 

memiliki arus kas keluar yang lebih besar daripada kas masuk.  

Investasi oleh para pemilik dan pendistribusian modal kepada 

pemilik disebut transaksi ekuitas (equity transaction) atau transaksi 

modal (capital transaction). Satu transaksi penjualan saham milik 

perusahaan merupakan investasi oleh pemilik. Dividen tunai yang 

diumumkan dan dibayar oleh satu perusahaan kepada pemegang saham 

biasa disebut sebagai pendistribusian kepada pemilik. Keduanya, 

pengeluaran saham dan pembayaran dividen adalah transaksi ekuitas. 

Untuk menentukan apakah calon investor akan memberikan 

kepercayaan kepada perusahaan sudah barang tentu arus kas investasi 

menjadi pertimbangan bagi pra calon investor tersebut.  
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c. Arus Kas dari Kegatan Pendanaan (AKP) 

AKP merupakan arus kas dari aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman. 

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan 

perlu dilakukan sebab beguna untuk memprediksi klaim terhadap arus 

kas masa depan oleh pemasok modal perusahaan. 

Menurut Atmini ( 2002 ) arus kas kegiatan investasi merupakan 

aliran kas masuk dan keluar sebagai akibat kegiatan perusahaan dalam 

membiayai kegiatan pembelanjaan perusahaan. 

Aktivitas pendanaan menurut John J Wild dkk (2005 : 6) 

merupakan cara untuk mendistribusikan , menarik dan mendapatkan 

dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi 

perolehan pinjaman dari kreditur dan pembayaran pokok pinjaman. 

Aktivitas ini juga meliputi kontribusi dan penarikan oleh pemilik., 

serta pengembalian atas investasi mereka (dividen). 

Kegiatan AKI yang diungkapkan oleh Horngren dan Sundem 

(2000 : 72) adalah : 

1) Arus kas masuk 

Peminjaman dari kreditur, penerbitan sekuritas ekuitas, penerbitan 

sekuritas hutang. 

2) Arus kas keluar 

Pembayaran pinjaman, pembelian kembali sekuritas ekuitas, 

pembayaran dividen. 
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2.5 Siklus Hidup Perusahaan 

Siklus hidup perusahaan terdiri dari empat tahap utama, yaitu start - 

up, growth, maturity, decline ( Black, 1998 ). 

1. Ciri perusahaan start - up adalah : volume penjualan awalnya rendah, 

menderita kerugian akibat adanya start - up cost dan tingkat likuiditasnya 

rendah. Sebagian besar dana adalah pinjaman, umumnya perusahaan tidak 

membagikan dividen. 

2. Ciri perusahaan growth adalah : perusahaan mengalami peningkatan 

penjualan, keuntungan, likuiditas, dan peningkatan rasio ekuitas tehadap 

utang, serta mulai membayar dividen. Perusahaan mulai melakukan 

diversivikasi dalam lini produk yang berhubungan erat. 

3. Ciri perusahaan maturity adalah : perusahaan mengalami puncak tingkat 

penjualan tetapi mengalami penurunan laba akibat kompetisi harga. 

Tingkat likuiditasnya tinggi, perusahaan membayar dividen yang tinggi. 

Akuisisi ekstenal merupakan cara yang menarik bagi perusahaan untuk 

menginvestasikan dana yang berlebih secara menguntungkan. 

4. Ciri perusahaan decline adalah : perusahaan mengalami penurunan 

penjualan secara signifikan sehingga terjadi kerugian dan pembayaran 

dividen terhenti. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah menguji pengaruh life - cycle 

perusahaan terhadap pengaruh hubungan pengukuran kinerja akuntansi dengan 
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nilai pasar ekuitas antara lain dilakukan oleh Black ( 1998 ), Habbe dan 

Hartono ( 2001 ), Atmini ( 2002 ), San Susanto dan Erni Ekawati ( 2006 ). 

Penelitian Black ( 1998 ) menguji pengaruh life - cycle tehadap 

incremental value relevance arus kas dan laba. Black menggunakan 22.082 

tahun perusahaan observasi yang terdistribusi ke dalam empat tahap siklus 

hidup perusahaan. Hasil penelitian memperoleh bukti empiris bahwa paling 

tidak satu dari tiga komponen utama arus kas ( arus kas operasi ) bermanfaat 

dalam menjelaskan return saham dalam tiap siklus hidup perusahaan. 

Habbe dan Hartono ( 2001 ) menguji pengaruh life - cycle perusahaan 

terhadap incremental value relevance informasi laba. Penelitian tersebut 

menggunakan 706 tahun perusahaan dari 768 tahun perusahaan yang tersedia 

selama 1989 – 1996. Sampel diklasifikasikan menjadi lima fase life -  cycle 

perusahaan dengan menggunakan common factor analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan bukti empiris bahwa laba akuntansi berhubungan positif dengan 

nilai pasar ekuitas. Selain itu nampak bahwa laba mempunyai determinasi 

yang kuat terhadap pergerakan nilai pasar ekuitas pada semua tahap siklus 

hidup perusahaan, namun pada tahap growth dan mature laba mempunyai 

value relevance yang lebih baik dibanding pada tahap lainnya. 

Penelitian Atmini ( 2002 ) mengamati laporan keuangan mulai tahun 

1989 – 1996 dan dengan menggunakan metode pengklasifikasian seperti apa 

yang digunakan oleh Black ( 1998 ) berhasil memilih sampel sebanyak 54 

tahun perusahaan dari 788 tahun perusahaan yang diklasifikasikan ke dalam 

tahap growth dan mature. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa siklus 
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hidup perusahaan mempengaruhi incremental value relevance informasi laba 

dan arus kas. Laba dan arus kas pendanaan mempunyai value relevance pada 

tahap growth sedangkan arus kas investasi mempunyai value relevance pada 

tahap mature. 

Penelitian oleh San Susanto dan Erni Ekawati ( 2006 ) tidak 

menunjukkan konsistensi dengan penelitian Black (1998) maupun Atmini 

(2002) tetapi diharapkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti bahwa siklus hidup perusahaan 

mempengaruhi relevansi informasi laba dan aliran kas. Aliran kas investasi 

dan aliran kas pendanaan mempunyai value-relevance pada tahap start-up 

sedangkan laba, aliran kas operasi, aliran kas pendanaan mempunyai value-

relevance pada tahap growth. Pada tahap mature laba dan komponen aliran 

kas mempunyai value-relevance sedangkan pada tahap decline aliran kas 

operasi dan aliran kas pendanaan yang mempunyai value-relevance. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Laporan keuangan memiliki dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan 

yaitu laba dan arus kas ( operasi, investasi, dan pendanaan ), diduga untuk 

setiap tahap siklus hidup perusahaan ukuran akuntansi ini mempunyai 

incremental value relevance yang berbeda. 

1. Laba 

Pada tahap start – up, perusahaan berusaha mendapatkan pangsa 

pasar dan belum memperoleh banyak pendapatan. Perusahaan banyak 

melakukan pengeluaran kas untuk pengembangan produk, pengembangan 
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pasar, dan ekspansi kapasitas. Kondisi ini menekan laba jangka pendek 

tetapi diharapkan akan mendatangkan laba jangka panjang di masa depan 

sehingga pada tahap start – up perusahaan diharapkan melaporkan laba 

negatif. Walaupun laba bernilai negatif, perusahaan memiliki kesempatan 

tumbuh yang besar dan prospek untuk menghasilkan laba positif di masa 

depan sehingga diharapkan nilai pasar ekuitasnya tinggi. Laba yang 

diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas ( Habbe dan Hartono,  

2001 ). 

Pada tahap growth, perusahaan sudah memperoleh pangsa pasar 

dan pendapatan mulai meningkat. Perusahaan mengalami peningkatan 

penjualan, keuntungan, likuiditas, dan peningkatan rasio ekuitas terhadap 

utang, serta mulai membayar dividen. Oleh karena itu perusahaan 

diharapkan mampu menghasilakan laba positif. Laba diharapkan 

berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. ( Habbe dan Hartono, 2001 ). 

Pada tahap maturity, pangsa pasar semakin kuat. Oleh karena itu 

perusahaan diharapkan mampu menghasilkan laba positif. Karena laba 

positif ini mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang baik, 

diharapkan nilai pasar ekuitas perusahaan tinggi sehingga laba diharapkan 

berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. 

Pada tahap decline, posisi kompetitif perusahaan semakin tajam, 

dan pangsa pasar potensialnya semakin sempit kondisi ini mempersulit 

kemampuan perusahaan dalam menghasikan laba dan perusahaan 

melaporkan laba negatif. Angka laba negatif ini mencerminkan buruknya 

realitas ekonomi perusahaan sehingga nilai pasar ekuitas perusahaan 

menurun. Laba diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. Hasil 
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penelitian Atmini (2002) menunjukkan bahwa pada tahap growth laba 

berhubungan positif dengan nilai pasar ekuitas, sedangkan pada tahap 

mature laba tidak berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. 

2. Arus Kas dari Aktivitas Operasi ( AKO ) 

AKO perusahaan yang berada pada tahap start – up diharapkan 

bernilai negatif  karena perusahaan masih mencari pangsa pasar dan 

diharapkan belum mampu menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas 

operasi dalam jumlah yang lebih besar daripada arus keluarnya Habbe dan 

Hartono (2001). Walaupun AKO bernilai negatif, perubahan pada tahap 

start – up memiliki prospek dan kesempatan berkembang yang besar di 

masa depan sehingga diharapkan nilai pasar ekuitas perusahaan tersebut 

tinggi. AKO diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar. 

Pada tahap growth, perusahaan sudah berhasil memperoleh pangsa 

pasar dan mampu menghasilkan AKO positif. AKO diharapkan semakin 

besar ketika perusahaan berada dalam tahap mature karena pangsa pasar 

relative perusahaan sangat tinggi. Sebagian besar kebutuhan kas 

perusahaan dipenuhi secara intenal. AKO pada tahap mature diharapkan 

bernilai positif  (Habbe dan Hartanto : 2002). Pada kedua tahap tersebut 

AKO positif mencerminkan realitas ekonomi perusahaan yang baik 

sehingga nilai pasar ekuitas diharapkan tinggi. AKO diharapkan 

berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. 

Pada tahap decline, perusahaan menghadapi kondisi yang sulit 

untuk menghasilakan AKO sehingga pada tahap ini perusahaan diharapkan 

melaporkan AKO negatif. AKO negatif ini mencerminkan buruknya 

realitas ekonomi perusahaan dan dan menyebabkan rendahnya nilai pasar 
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ekuitas. AKO diharapkan bepengaruh dengan nilai pasar. Hasil penelitian 

Atmini (2002) menunjukkan bahwa AKO tidak berhubungan dengan nilai 

pasar ekuitas pada tahap growth dan mature. 

3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi ( AKI ) 

Pada tahap start – up dan growth perusahaan mengeluarkan 

investasi yang sangat besar terutama untuk mengembangkan dan 

mempertahankan pangsa pasar serta menguasai tekhnologi. Ketika 

perusahaan berada pada tahap mature, perusahaan masih melakukan 

pengeluaran investasi yang ditujukan untuk ekspansi usaha. Pada tiga 

tahap siklus ini AKI diharapkan bernilai negatif. AKI negatif ini 

mencerminkan bahwa perusahaan masih memiliki peluang melakukan 

investasi, memiliki kesempatan tumbuh, dan prospek yang baik di masa 

depan sehingga diharapkan nilai pasar ekuitasnya tinggi. Pada tahap start 

– up, growth, dan mature AKI diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar 

ekuitas ( Atmini, 2002 ). 

Pada tahap decline, perusahan dihadapkan pada kesempatan 

investasi yang sangat terbatas. Perusahaan lebih banyak menjual aktiva, 

yaitu aktiva yang tidak produktif, daripada membeli aktiva sehingga AKI 

diharapkan bernilai positif. Dengan asumsi manajer membuat keputusan 

yang terbaik bagi kepentingan investor, maka tindakan manajer untuk 

menjual aktiva produktif ini akan dipandang investor sebagai tindakan 

untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan. Investor berharap 

bahwa tindakan manajer tersebut akan mamapu mengembalikan 

perusahaan ke dalam tahap growth dan mature, atau mampu menunda 

kegagalan selama beberapa tahun sehingga diharapakan ekuitas 



29 

 

perusahaan mempunyai nilai pasar yang cukup tinggi. Pada tahap decline 

AKI diharapkan berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. 

Atmini ( 2002 ) memperoleh bukti bahwa pada tahap growth AKI 

tidak berhubungan dengan nilai pasar ekuitas, pada tahap mature AKI 

berpebfaruh negatif dengan nilai pasar ekuitas. 

4.  Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan ( AKP ) 

Pada tahap start –up, perusahaan membutuhakan dana besar untuk 

memulai usahanya, mengembangkan pangsa pasar, menguasai tekhnologi 

dan mendanai investasi dalam kesempatan berkembang. Kebutuhan dana 

ini masih terus saat perusahaan berada pada tahap growth. Pada tahap ini 

tingkat pembayaran deviden perusahaan masih rendah karena kas masih 

difokuskan untuk keperluan pendanaan. Pada tahap mature, perusahaan 

berada pada posisi yang mapan dan mampu menghasilakn AKP positif 

dalam jumlah besar. Perusahaan tetap membutuhkan dana besar untuk 

keperluan ekspansi perusahaan. Penelitian Atmini ( 2002 )mengungkapkan 

pada tahap stsrt – up, growth, dan mature AKP diharapkan bernilai positif. 

AKP positif ini mencerminkan perusahaan memiliki kesempatan tumbuh 

sehingga diharapkan ekuitas perusahaan mempunyai nilai pasar yang 

tinggi. AKP diharapkan berpengaruh denagn nilai pasar ekuitas. 

Pada tahap decline, perusahaan memiliki kesempatan tumbuh yang 

tebatas. Investor dan kreditur memandang perusahaan sudah mengalami 

penurunan dan kemungkinan besar akan gagal sehingga sangat membatasi 

pengucuran dana. Hal ini mengakibatkan AKP bernilai negatif. Kondisi ini 

mencerminkan realitas ekonomi perusahaan yang buruk sehingga ekuitas 

perusahaan diharapkan mempunyai nilai pasar rendah. AKP diharapkan 
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berpengaruh dengan nilai pasar ekuitas. Penelitian Atmini ( 2002 ) 

menemukan bukti bahwa AKP berhubungan positif dengan nilai pasar 

ekuitas pada tahap growth tetapi pada tahap mature tidak berpengaruh 

dengan nilai pasar ekuitas. 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan ekspektasi kerangka pemikiran tersebut, maka dapat 

dikembangkan hipotesis altenatif sebagai berikut : 

H1   : Pada tahap start – up, laba berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H2   : Pada tahap growth, laba berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

Relevansi Nilai Laba 

Arus Kas 
- Arus Kas Operasi 
- Arus Kas Investasi 
- Arus Kas Pendanaan 

Ekuitas 
 
 
Nilai Perusahaan 
- CFAIP 
- CFGO 

Siklus Hidup Perusahaan 
- Start – up 
- Growth 
- Maturity 
- Decline 
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H3   : Pada tahap mature, laba berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H4   : Pada tahap decline, laba berpengaruh  (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H5   : Pada tahap start up, AKO berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H6   : Pada tahap growth, AKO berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H7   : Pada tahap mature, AKO berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H8   : Pada tahap decline, AKO berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H9   : Pada tahap start – up, AKI berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H10 : Pada tahap growth, AKI berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H11 : Pada tahap mature, AKI berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H12 : Pada tahap decline, AKI berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H13 : Pada tahap start – up, AKP berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H14 : Pada tahap growth, AKP berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H15 : Pada tahap mature, AKP berpengaruh (+) terhadap nilai pasar ekuitas. 

H16 : Pada tahap decline, AKP berpengaruh (-) terhadap nilai pasar ekuitas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sumber dan Jenis Data 

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain ) 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip ( 

data dokumen ) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sumber data 

yang digunakan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 2008 

(ICMD), berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2005 sampai tahun 2007 

dan data lain yang diperoleh dari database  Pojok BEI UNDIP serta dari 

Indonesian Stock Exchange yang dapat diakses melalui situs www. idx. co.id 

 

3.2 Populasi dan Populasi Sasaran 

Menurut Arikunto ( 1998 : 115 ) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena meneliti 

seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ), dan 

perusahaan yang sahamnya tercatat dalam daftar saham yang diperdagangkan 

di dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2007 berjumlah 153 

perusahaan. 
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Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2005-2007 secara berturut – 

turut, sehingga tekhnik populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan target populasi. Dengan tekhnik target populasi diperoleh 

jumlah perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini sebanyak 48 perusahaan 

manufaktur. Adapun  kriteria tersebut meliputi : 

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI pada periode 2005 – 2007. 

2. Target populasi temasuk dalam industri manufaktur berdasarkan 

pengklasifikasian Indonesian Capital Market Directory. 

3. Target populasi telah menerbitkan laporan  keuangan tahunan antara tahun 

2005 – 2007 secara berturut – turut. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Variabel Terikat ( Y ) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

relevansi nilai laba ( Value Relevance ) yaitu konsep akuntansi yang 

berkaitan dengan nilai – nilai pasar ekuitas perusahaan. Nilai pasar 

ekuitas adalah rata – rata dari nilai pasar ekuitas selama tujuh hari di 

seputar tanggal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan, 

yaitu 31 Maret, dengan asumsi pada tanggal tersebut laporan keuangan 
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telah terbit, sehingga nilai pasar ekuitas suatu perusahaan pada tahun 

tertentu dapat dinyatakan dalam Nilai Pasar ekuitas tahun t : 

  NPEi = Pit-3 Xit-3 +..... +Pit Xit +.... +Pit-3 Xit+3 
       7 

Notasi : 

NPEi  = rata-rata nilai pasar ekuitas perusahaan i 

Pi  = harga penutupan saham perusahaan i 

Xi  = jumlah lembar saham perusahaan i 

t            = batas akhir tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan 
i (31 maret) 

 
2. Variabel Bebas ( X ) 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, terdapat dua variabel bebas dalam 

penelitian ini : 

a. Laba 

Laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba 

sebelum pajak tidak temasuk extraordinary items untuk 

menghilangkan elemen yang menyebabkan pertumbuhan laba 

meningkat dalam satu tahun periode yang akan timbul dalam 

periode yang lain. 

b. Arus Kas Perusahaan menurut Atmini (2002) 

1) Arus Kas Operasi ( AKO ) 

Arus kas kegiatan operasi merupakan aliran kas masuk 

dan keluar yang terjadi pada kegiatan operasi perusahaan 

sehari – hari. Ini dapat dilihat dari laporan arus kas. 
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2) Arus Kas Pendanaan ( AKP ) 

Arus kas dari kegiatan pendanaan merupakan aliran kas 

masuk dan keluar sebagai akibat kegiatan perusahan 

dalam memebelanjakan kegiatan – kegiatannya. 

3) Arus Kas Invesatsi ( AKI ) 

Arus kas dari kegiatan investasi merupakan aliran kas 

masuk dan keluar karena kegiatan perusahaan dalam hal 

investasi pada aktiva tetap maupun surat berharga. Ini 

dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada rekening 

aktiva tetap dan surat berharga. 

3. Variabel Kontingensi 

Variabel kontingensi merupakan suatu variabel yang merupakan 

variabel independent lainnya yang dimasukkan ke dalam model karena 

mempunyai efek kontingensi dari hubungan variabel dependen dan 

variabel indepanden sebelumnya ( Jogiyanto, 2005 ; 142). 

Siklus hidup perusahaan terdiri dari empat tahap utama menurut 

Black ( 1998 ) yaitu : 

a. Strat – up :   

1) Perusahaan tidak dibentuk sebagai akibat dari marger atau 

bentuk restruksi lainnya. 

2) Perusahaan mulai melakukan penjualan tidak lebih dari satu 

tahun sebelum go public. 
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b. Growth, Maturity,dan Decline dilakukan berdasar empat variabel 

kasifikasi, yaitu : 

1) Presentase pertumbuhan penjualan ( PP) 

2) Capital expenditure ( CEN ) 

3) Pembayaran deviden per tahun ( PD ) 

4) Umur perusahaan ( UMUR ) 

5) PPt  = [ (PENJt -  PENJt-1) ]  x100% (1) 
PENJt-1  

6) CENt = (
NILAIt

CEt  ) x 100%    (2) 

7) PDt = (
LSDt
DIVt ) x 100%    (3) 

8) Umur  = TB – T Bentuk    (4) 

Notasi : 

PP   = Pertumbuhan penjualan 

PENJt  = Penjualan bersih pada waktu t  

CEt  = Capital Expenditure pada waktu t 

NILAI t        = Nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku utang 

berjangka panjang pada  tahun t  

DIVt  = Deviden pada tahun t 

LSDt  = laba sebelum pajak pada tahun t 

TB   = Tahun berjalan 

T bentuk = Tahun terbentuknya perusahaan  

Untuk masing – masing tahun observasi, nilai masing – masing 

variabel klasifikasi seluruh perusahaan dihitung dengan menggunakan 
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persamaan (1) sampai (4) diurutkan dan diberi peringkat dengan skor 

peringkat satu adalah untuk nilai variabel klasifikasi tetinggi. Urutan 

skor peringakat variable klasifikasi dan urutan skor peringkat gabungan 

dibagi dalam kurtil. 

Suatu tahun perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap growth 

apabila berada pada kuartil pertama gabungan skor peringkat 

pertumbuhan penjualan dan capital expenditure, serta berada pada 

kuartik ketiga skor peringkat pembayaran deviden dan umur perusahaan. 

Suatu tahun perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap mature 

apabila berada pada kuartil kedua gabungan skor peringkat pertumbuhan 

penjualan dan capital expenditure, serta berada pada kuartil pertama skor 

peringkat pembayaran deviden, serta berada pada kuartil kedua skor 

peringkat umur perusahaan. 

Suatu tahun perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap decline 

apabila berada pada kuartil keempat gabungan skor peringkat 

pertumbuhan penjualan dan capital expenditure, serta berada pada kurtil 

kedua skor peringkat pembayaran deaden, serta berada pada kuartil 

pertama skor peringkat umur perusahaan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, tanggal 

publikasi laporan keuangan, jumlah lembar saham yang beredar, harga saham 

harian, data tahun berdiri perusahaan manufaktur tahun 2005 – 2007 yang 

terdapat pada Indonesian Capital Market Directory 2008 yang diperoleh dari 

database Pojok Bursa Efek Indonesia UNDIP dan data laporan keungan yang 

diakses melalui website http//:www.idx.co.id. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan 

program komputer yaitu program spss v. 12. Adapun analisis yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan regresi berganda, dengan persamaan 

regresinya adalah : 

NPEit =  α 0 + α 1 LB   + α 2 AKOit  + α 3 AKIit + α 4 AKPit + e  
 

Notasi : 

NPEit = nilai pasar ekuitas perusahaan i pada waktu t 

LBit         = laba sebelum pajak dan item luas biasa perusahaan i pada 

waktu t 

AKOit = arus kas operasi perusahaan i padawaktu t 

AKIit = arus kas investasi perusahaan i pada waktu t 

AKPit = arus kas pendanaan perusahaan i pada waktu t  

e  = variable residual 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian 

atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi, yang secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variable dependen dan independent keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji 

statistik. Test statistik yan digunakan adalah Kolmogrov – 

Smirnov test ( Imam Ghozali, 2002 ). 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

curve normal ( grafik histogram ) residual hasil estimasi model. 

Proses uji normalitas data dapat juga dilakukan dengan 

memperhatikan penyebaran data ( titik ) pada normal P- plpot of 

Regresion Standardised Residual dari variabel terikat (Singgih 

Santosa, 2000), dimana : 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengukuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2) Jika data menyebar menjauh dari garis diagonal dan atau 

tidak mengikuti diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolineritas 

Pengujian asumsi kedua adalah uji multikolinearitas ( 

multicollinearity ) antar variabel – variabel independen yang 

masuk ke dalam model. Metode untuk mendiagnosa adanya 

multikolinearitas dilakukan dengan uji Variance Inflation Factor 

( VIF ) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas 

(independent variable) tejadi persoalan multikolinearitas 

(Gujarati, 1993). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

pada fungsi regresi populasi tejadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari 

residual suatu pengamatan ke pangamatan lainnya tetap maka 

disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda, disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heterokedastisitas.  

Salah satu metode untuk menguji ada tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik 

VIF = 1/ Tolerance 
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(Levine – Test) dengan level signifikan α < 5 %. Jika ada pola 

tertentu yang sistematis antara dua variabel atau lebih 

(bergelombang, menyebar, atau menyempit) maka 

mengindikasikan telah tejadi heterokedastisitas. Dan sebaliknya 

jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar diatas 

dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak tejadi 

heterokedastisitas (Gujarati, 1993). 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian asumsi keempat dalam model regresi linier 

klasik adalah uji autokorelasi ( autocorrelation ). Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autikorelasi. Untuk menguji keberadaan auticorelation dalam 

penelitian ini digunakan metode Durbin – Watson test. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya dalam uji Durbin – Watson 

test ( Algifari, 2000 : 89 ) adalah : 

Tabel 3.1 
Tabel Autokorelasi 

Durbin - Watson Kesimpulan 

Kurang dari 1,48 
1,48 sampai 1,69 
1,69 sampai 2,31 
2,31 sampai 2,52 
Lebih dari 2,52 

Ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autikorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Ada autokorelasi 
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis tidak akan dilakukan dalam suatu tahap siklus hidup 

perusahaan tidak terdapat sampel ataupun jumlahnya alternatif kecil. 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan sebagai berikut : 

a. Uji F – statistik 

Uji digunakan untuk menguji apakah masing – masing variabel 

bebas secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

Jika F-hitung > F-tabel (α,k-1,n-k), maka H0 ditolak ; Ha diterima. 

Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama – sama 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Jika F-hitung< F-tabel (α,k-1,n-k), maka H0 diterima; Ha ditolak 

Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama – sama tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

b. Uji t – statistik 

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing – masing variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan tehadap variabel terikat. 

Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut : 

Jika t-hitung > t-tabel (α, n - k -1), maka H0 ditolak ; Ha diterima 

Penolakan H0 atau penerimaan Ha berarti masing – masing variabel 

bebas telah mrmiliki pengaruh positif atau negatif yang signifikan 

terhadap nilai pasar ekuitas. Dimana tingkat signifikan α = 5% dan 

tingkat kepercayaan 95%. 
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Jika t-hitung < t-tabel (α,n - k -1), maka H0 diterima ; Ha ditolak 

Penerimaan H0 atau penolakan Ha berarti masing – masing variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh positif atau negatif yang tidak 

signifikan tehadap nilai pasar ekuitas. 

c. Uji Determinasi 

Dari hasil regresi berganda menunjukkan seberapa besar 

variabel dependen bias dijelaskan oleh variabel bebasnya. Dalam 

penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing – 

masing variabel yaitu laba, AKO, AKI dan AKP secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu siklus hidup 

perusahaan terhadap nilai pasar ekuitas yang dinyatakan dalam R2 

untuk mengetahui koefisien deterninasi atau seberapa besar 

pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap nilai laba dan arus kas 

perusahaan. Sedangkan untuk mengetahui koefisien determinasi 

parsial variabel independent terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan R2. Angka R2 ini dapat dari pengolahan melalui 

program SPSS yang bias dilihat dari tabel model summery kolom R 

squere. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan pemisahan perusahaan berdasarkan siklus hidupnya maka 

sampel dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu perusahaan dalam tahap 

strat up, growth dan mature. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perusahaan 

yang berada dalam tahap decline. Berikut hasil analisis data yang meliputi 

deskripsi sampel penelitian, analisa deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul. Data 

yang telah dikumpulkan tersebut berupa laporan keuangan dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007 secara berturut-turut.  

Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui apakah laba dan 

arus kas berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan. Sesuai dengan 

permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta untuk 

kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik 

merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa 

angka angka yang di analisis dengan bantuan komputer melalui program SPSS. 

Sedangkan statistik deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala -gejala 
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yang terjadi pada seluruh variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis 

statistik.  

4.1.2 Deskripsi Perhitungan Siklus Hidup Perusahaan 

Perhitungan dalam sampel ini terlebih dahulu mengelompokkan perusahaan 

berdasarkan siklus hidup perusahaan yaitu tahap start-up, growth, mature, 

decline. Untuk menentukan tahapan tersebut, perusahaan sampel terlebih dahulu 

dihitung dengan cara menentukan (1) presentase pertumbuhan penjualan, (2) 

Capital Expenditure yaitu Total asset tahun sebelumya dikurangi total asset tahun 

ini, (3) Umur perusahaan, dan (4) deviden perusahaan. Setelah menentukan 

perhitungan tersebut, lalu setiap perusahaan diurutkan dan diberi peringkat dengan 

skor peringkat satu adalah untuk nilai variabel klasifikasi tetinggi. Urutan skor 

peringakat variabel klasifikasi dan urutan skor peringkat gabungan dibagi dalam 

kuadran. 

Suatu tahun perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap growth apabila 

berada pada kuadran pertama gabungan skor peringkat pertumbuhan penjualan 

dan capital expenditure, serta berada pada kuadran ketiga skor peringkat 

pembayaran deviden dan umur perusahaan. 

Suatu tahun perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap mature apabila 

berada pada kuadran kedua gabungan skor peringkat pertumbuhan penjualan dan 

capital expenditure, serta berada pada kuadran pertama skor peringkat 

pembayaran deviden, serta berada pada kuadran kedua skor peringkat umur 

perusahaan. 

Tahap start up hanya dilihat dari ciri – ciri perusahaan tersebut, yaitu 

perusahaan tersebut tidak dibentuk sebagai akibat dari marger atau bentuk 
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restruksi lainnya dan perusahaan tersebut mulai melakukan penjualan tidak lebih 

dari satu tahun sebelum go public. 

Sebagai contoh PT Sepatu Bata Tbk. dalam laporan keuangan tahun 2004 

diperoleh data Penjualan Rp 440.924.927.000 dan Penjualan 2005 Rp 

434.915.742.000, sehingga untuk menentukan (PPt) Presentase Pertumbuhan 

penjualan dari data tersebut dapat dihitung dari Penjualan tahun 2005 dikurangi 

penjualan tahun 2004 dibagi penjualan tahun 2004 dan dikali 100% didapat hasil  

-1.40% (dapat dilihat di lampiran 1 hal ). 

Perhitungan capital expenditure (CEN) PT Sepatu Bata Tbk. diperoleh dari 

data laporan keuangan Total Asset tahun 2005 sebesar Rp 305.778.892.000 

dikurangi total asset tahun 2004 Rp 260.734.675.000 hasil tersebut dibagi jumlah 

utang jangka panjang tahun 2005 Rp  19.052.486.000 sehingga diperoleh hasil 

2.364 (dapat dilihat di lampiran 1 hal ). 

Untuk menghitung Umur perusahaan diperoleh data dari tahun berdiri PT 

Sepatu Bata Tbk. tahun 1939 dan perhitungan data tersebut yaitu tahun berjalan 

2005 dikurangi tahun terbentuk 1985 diperoleh hasil 66 tahun (dapat dilihat di 

lampiran 1 hal ). 

Pada laporan keuangan diperoleh data untuk menghitung deviden (DIVt) 

pada tahun t yaitu dengan perhitungan tahun 2005 Rp -17.059.611.000 dibagi 

Laba sebelum pajak tahun 2005 Rp 38.475.167.000 diperoleh hasil Rp -0.4434 

(dapat dilihat di lampiran 1 hal ). 

Berdasarkan data PT Sepatu Bata Tbk. tersebut dapat diketahui data score 

atau ranking dari hasil secara keseluruhan 48 perusahaan yang ada dan PT Sepatu 

Bata Tbk berada pada tahap mature pada kuadran kedua gabungan skor peringkat 

pertumbuhan penjualan dan capital expenditure, serta berada pada kuadran 
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pertama skor peringkat pembayaran deviden, serta berada pada kuadran kedua 

skor peringkat umur perusahaan. 

 Berdasarkan kriteria sampel yang telah disebutkan pada Bab III, maka 

diperoleh hasil jumlah perusahaan sampel yang terbagi dalam 3 siklus hidup 

perusahaan yaitu 17 perusahaan dalam tahap start-up, 11 perusahaan dalam tahap 

growth dan 20 perusahaan dalam tahap mature. Nama dan kode perusahaan tersaji 

dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Perusahaan Sampel Penelitian 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE 
Tahap start-up

1 Ades Waters ADES
2 Alumindo Light ALMI
3 Budi Acid Jaya Tbk BUDI
4 Duta Pertiwi DPNS
5 Darya-Varia DVLA 
6 Ever Shine Textile ESTI
7 Fortune Mate FMII
8 Fatrapolindo Nusa FPNI
9 Indal Aluminium INAI

10 Intanwijaya INCI
11 Jembo Cable Company JECC
12 Karwell Indonesia KARW 
13 Lion Mesh P. Tbk LMSH 
14 Polysindo Eka POLY
15 Texmaco Jaya Tbk TEJA
16 Trias Sentosa Tbk TRST
17 Voksel Electric Tbk VOKS

Sumber: data sekunder yang diolah,2009 
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Tahap Growth  
1 Argo Pantes Tbk ARGO 
2 Berlina Tbk BRNA 
3 Davomas Abadi Tbk DAVO 
4 Fajar Surya Wisesa FASW 
5 Indospring Tbk INDS
6 Pelangi Indah PICO
7 Roda Vivatex Tbk RDTX
8 Tunas Baru Lampung TBLA
9 Tembaga Mulia TBMS

10 Tirta Mahakam TIRT
11 Unggul Indah Cahaya UNIC

Sumber: data sekunder yang diolah,2009 

Tahap Mature 
1 Arwana Citramulia ARNA 
2 Sepatu Bata Tbk BATA
3 Betonjaya Manunggal BTON
4 Citra Tubindo Tbk CTBN
5 Delta Djakarta Tbk DLTA
6 Dynaplast Tbk DYNA 
7 Ekadharma EKAD 
8 Eratex Djaja Tbk ERTX
9 Goodyear Indonesia GDYR 

10 Intikeramik IKAI
11 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI
12 Kimia Farma Tbk KAEF
13 Kabelindo Murni Tbk KBLM 
14 Modern Photo Film MDRN 
15 Apac Citra MYTX 
16 Prima Alloy Steel PRAS
17 Selamat Sempurna SMSM 
18 Suparma Tbk SPMA
19 Siantar TOP Tbk STTP
20 Surya Toto TOTO

Sumber: data sekunder yang diolah,2009 

4.1.3 Analisis Deskriptif 

1. Start-up 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui deskripsi mengenai 

Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas perusahaan manufaktur pada tahap 

start up dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Deskripsi Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas  

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ 
(dalam ratusan juta) 
 N Minimum Maximum Mean Standar Deviation

LABA 17 -82903.0 -15000.78 -20118.1 21013.35
AKO 17 -306931 113468.8 -9941.91 94091.19532
AKI 17 -96942.00 12020.53 -22454.2 32676.19162
AKP 17 -42827.2 551581.1 53896.38 137847.37

EKUITAS 17 51.14 2950.00 633.4288 782.83907
Sumber: data sekunder yang diolah,2009 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel laba 

memiliki nilai minimum –82.903,00. Nilai negatif pada laba 

menunjukkan kerugian. Jadi nilai minimum pada laba menunjukkan 

kerugian tertinggi  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebesar Rp.82.902.967.047,33. Nilai maksimum 

variabel laba sebesar -15.000,78. Nilai negatif  pada laba menunjukkan 

kerugian. Jadi kerugian terendah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar Rp.1.500.776.984,67. Nilai rata-

rata laba perusahaan manufaktur pada tahap start up sebesar -20.118,10 

artinya rata-rata kerugian yang dialami perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI sebesar Rp.20.118.000.000,00. Standar deviasi pada 

variabel laba sebesar 21.013,35. Standar deviasi mengukur seberapa luas 

penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Nilai Standar Deviasi (S) 

pada variabel laba lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata pada variabel 

laba lebih besar (luas) dibandingkan nilai laba yang sesungguhnya dalam 

data observasi. 
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Variabel AKO memiliki nilai minimum –Rp.306.931,00 dan nilai 

maksimum Rp.113.468,8. Hasil rata-rata AKO perusahaan manufaktur 

pada tahap start-up sebesar Rp.9941,91 dengan standar deviasi sebesar 

94.091,195 artinya bahwa penyimpangan data dari nilai rata-rata relatif 

lebih kecil. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran bahwa nilai 

rata-rata pada variabel AKO relatif mendekati nilai AKO yang 

sesungguhnya dalam data penelitian (observasi).  

Variabel AKI memiliki nilai minimum –Rp.96.942,00 dan nilai 

maksimum Rp.12.020,53. Hasil rata-rata AKI perusahaan manufaktur 

pada tahap start-up sebesar Rp.22.454,20 dengan standar deviasi sebesar 

32.676,19. Angka standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-

ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata 

lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya.  

Variabel AKP memiliki nilai minimum –Rp.42.827,20 dan nilai 

maksimum Rp.551.581,10. Hasil rata-rata AKP perusahaan manufaktur 

pada tahap start-up sebesar Rp. 53.896,38 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.137.847,37. Angka standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai 

rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai 

rata-rata lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 

Variabel Ekuitas memiliki nilai minimum Rp.51,14 dan nilai 

maksimum Rp.2.950,10. Hasil rata-rata Ekuitas perusahaan manufaktur 

pada tahap start-up sebesar Rp. 633,43 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.782,84. Angka standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-

ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata 

lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 
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2. Growth 

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui deskripsi mengenai 

Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas perusahaan manufaktur pada tahap 

growth dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Deskripsi Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas pada Tahap Growth  

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ 
(dalam ratusan juta) 

 N Minimum Maximum Mean Standar Deviation
LABA 11 0.01 1.65 0.4455 0.58284
AKO 11 -0.54 2.45 0.5678 0.89307
AKI 11 -2.97 0.02 -0.6354 1.04858

AKP 11 -0.42 0.22 -0.1197 0.20087
EKUITAS 11 0.01 0.13 0.0776 0.04937
Sumber: data sekunder yang diolah,2009 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel laba 

memiliki nilai minimum Rp.0,01 dan nilai maksimum Rp.1,65. Hasil 

rata-rata laba perusahaan manufaktur pada tahap growth mengalami 

kerugian sebesar Rp.0,45 dengan standar deviasi sebesar Rp.0,58. Angka 

standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata lebih besar 

(luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 

Variabel AKO memiliki nilai minimum –Rp.0,54 dan nilai 

maksimum Rp.2,45. Hasil rata-rata AKO perusahaan manufaktur pada 

tahap growth sebesar Rp. 0,57 dengan standar deviasi sebesar Rp.0,89. 

Angka standar deviasi pada variabel AKO lebih besar dibandingkan nilai 
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rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai 

rata-rata AKO lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai 

observasinya. 

Variabel AKI memiliki nilai minimum –Rp.2,97 dan nilai 

maksimum Rp.0,02. Hasil rata-rata AKI perusahaan manufaktur pada 

tahap growth sebesar -Rp.0,635 dengan standar deviasi sebesar Rp.1,05. 

Angka standar deviasi AKI lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, 

hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata AKI 

lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 

Variabel AKP memiliki nilai minimum –Rp.0,42 dan nilai 

maksimum Rp.0,22. Hasil rata-rata AKP perusahaan manufaktur pada 

tahap growth sebesar -Rp.0,12 dengan standar deviasi sebesar Rp.0,20. 

Angka standar deviasi AKP lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya, 

hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai rata-rata AKP 

lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 

Variabel Ekuitas memiliki nilai minimum Rp.0,01 dan nilai 

maksimum Rp.0,13. Hasil rata-rata Ekuitas perusahaan manufaktur pada 

tahap growth sebesar Rp.0,08 dengan standar deviasi sebesar Rp.0,05 

artinya bahwa penyimpangan data dari nilai rata-rata relatif lebih kecil. 

Standar deviasi tersebut memberikan gambaran bahwa nilai rata-rata 

pada variabel Ekuitas relatif mendekati nilai Ekuitas yang sesungguhnya 

dalam data penelitian (observasi).  
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3. Mature  

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui deskripsi mengenai 

Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas perusahaan manufaktur pada tahap 

mature dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Deskripsi Laba, AKO, AKI, AKP dan Ekuitas pada Tahap Mature 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ 
(dalam ratusan juta) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
LABA 20 -49762.80 68878.35 18526.87 28571.85355
AKO 20 8099.56 90441.46 41678.22 25469.52005
AKI 20 -93935.60 -554.78 -31410.1 28230.24077

AKP 20 297.42 32776.26 11784.58 11692.69348
EKUITAS 20 84.14 6333.33 883.9119 1422.62133
Sumber: data sekunder yang diolah,2009 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel laba 

memiliki nilai minimum -Rp.49.762,80 dan nilai maksimum 

Rp.68.878,35. Hasil rata-rata laba perusahaan manufaktur pada tahap 

mature sebesar Rp.18.526,87 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.28.571,85. Angka standar deviasi Laba lebih besar dibandingkan 

nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan 

nilai rata-rata Laba lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai 

observasinya. 

Variabel AKO memiliki nilai minimum Rp.8.099,56 dan nilai 

maksimum Rp.90.441,46. Hasil rata-rata AKO perusahaan manufaktur 

pada tahap mature sebesar Rp.41.678,22 dengan standar deviasi sebesar 
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Rp.25.469,52 artinya bahwa penyimpangan data dari nilai rata-rata 

relatif lebih kecil. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran bahwa 

nilai rata-rata pada variabel AKO relatif mendekati nilai AKO yang 

sesungguhnya dalam data penelitian (observasi). 

Variabel AKI memiliki nilai minimum –Rp.93.935,60 dan nilai 

maksimum -Rp.554,78. Hasil rata-rata AKI perusahaan manufaktur pada 

tahap mature sebesar -Rp.31.410,10 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.28.230,24. Angka standar deviasi AKI lebih besar dibandingkan nilai 

rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan nilai 

rata-rata AKI lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai observasinya. 

Variabel AKP memiliki nilai minimum Rp.297,42 dan nilai 

maksimum Rp.32.776,26. Hasil rata-rata AKP perusahaan manufaktur 

pada tahap mature sebesar Rp.11.784,58 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.11.692,69 artinya bahwa penyimpangan data dari nilai rata-rata 

relatif lebih kecil. Standar deviasi tersebut memberikan gambaran bahwa 

nilai rata-rata pada variabel AKP relatif mendekati nilai AKP yang 

sesungguhnya dalam data penelitian (observasi). 

Variabel Ekuitas memiliki nilai minimum Rp.84,14 dan nilai 

maksimum Rp.6.333,33. Hasil rata-rata Ekuitas perusahaan manufaktur 

pada tahap mature sebesar Rp.883,92 dengan standar deviasi sebesar 

Rp.1.422,62. Angka standar deviasi Ekuitas lebih besar dibandingkan 

nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan 
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nilai rata-rata Ekuitas lebih besar (luas) dibandingkan dengan nilai 

observasinya. 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable dependen dan independent keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan 

uji statistik. Test statistik yan digunakan adalah Kolmogrov – Smirnov test. 

Adapun hasil uji test kolmogrov – smirnov dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Test Kolmogorov-Smirnov 

No Tahap 
perusahaan 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Kesimpulan 

1 Start-up: 
a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 
e. EKUITAS 

 
0.947 
1.254 
1.002 
1.338 
1.131 

 
0.332 
0.086 
0.267 
0.056 
0.155 

 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

2 Growth 
a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 
e. EKUITAS 

 
1.017 
0.627 
1.008 
0.508 
0.620 

 
0.252 
0.826 
0.261 
0.959 
0.837 

 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

3 Mature  
a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 
e. EKUITAS 

 
0.568 
0.745 
0.775 
1.001 
1.283 

 
0.904 
0.636 
0.585 
0.269 
0.074 

 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009  

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil test 

kolmogorov-smirnov pada semua variabel diperoleh nilai signifikansi 
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lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data hasil penelitian 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independent yang terdapat dalam model hubungan yang 

sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinearitas dengan Melihat VIF 

No Tahap perusahaan VIF 
1 Start-up: 

a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 

 
1.168 
6.779 
1.984 
6.523 

2 Growth 
a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 

 
8.886 
5.126 
2.857 
5.792 

3 Mature  
a. LABA  
b. AKO 
c. AKI 
d. AKP 

 
2.424 
1.332 
1.276 
2.336 

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai VIF untuk tahap star-

up laba, sebesar 1.168, AKO sebesar 6.779, AKI sebesar 1.984, dan AKP 

sebesar 6.523 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas pada model. Untuk tahap growth diperoleh nilai VIF laba 

sebesar 8.886, AKO sebesar 5.126, AKI sebesar 2.857 dan AKP sebesar 
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5.792 karena nilai VIF yang diperoleh kurang dari 10 maka dapat 

disimpulkan untuk tahap growth tidak terjadi multikolinearitas pada 

model. Sedangkan untuk tahap mature diperoleh nilai VIF untuk laba 

sebesar 2.424, AKO sebesar 1.332, AKI sebesar 1.276 dan AKP sebesar 

2.336 karena nilai VIF yang diperoleh kurang dari 10 maka dapat 

disimpulkan untuk tahap mature tidak terjadi multikolinearitas pada 

model. 

3. Uji Heterokesdasitas 

Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian berbeda antara satu observasi lain. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (Zpred) dengan nilai 

residualnya (Sresid). Apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas dalam data. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui hasil uji heterokesdasitas 

seperti pada gambar berikut : 

a. Tahap Star-up 
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Gambar 4.1 

b. Tahap Growth 

 
Gambar 4.2 

c. Tahap Mature 



16 

 

 
Gambar 4.3 

Berdasarkan ketiga gambar diatas dapat dilihat tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu 

Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas 

dalam data. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel dalam model terdapat pengaruh untuk adanya autokolerasi 

dalam pengujian Durbin Watson. Metodenya dengan melakukan regresi 

linier berganda dengan metode OLS kemudian didapatkan residualnya. 

Dengan jumlah sampel tertentu diperoleh nilai kritis d1 dan di dalam 

distribusi Durbin Watson. 

Hasil penelitian diperoleh nilai untuk Durbin Watson untuk tahap 

star-up sebesar 2,225, tahap growth sebesar 1,661 dan tahap mature 

sebesar 2,220.  Oleh karena nilai DW lebih besar dari batas atas (du) 1,67 

dan kurang dari 4 – dl (4 – 1,55) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
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autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 

4.1.5 Persamaan Regresi 

1. Start-up 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 267,0557 -0,022X1 – 0,0002X2 + 0,0004X3 – 0,0015X4 

Dimana  : 

Y   =  Ekuitas 

X1 =  Laba 

X2 =  AKO 

X3 =  AKI 

X4 =  AKP 

Persamaan regresi diatas maka dapat dilakukan prediksi atas 

nilai ekuitas. Persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki nilai 

positif pada konstanta yaitu 267,0557 menyatakan bahwa apabila Laba, 

AKO, AKI dan AKP bernilai nol maka nilai ekuitas akan bernilai positif 

(267,0557). Koefisien regresi variabel X1, X2 dan X4 adalah negatif 

sebesar -0,022, -0,0002 dan -0,0015 menyatakan bahwa setiap X1, X2 

dan X4 naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penurunan 

nilai ekuitas sebesar -0,022, -0,0002 dan -0,0015. Artinya pengaruh 

tersebut adalah pengaruh yang negatif. Sedangkan koefisien regresi 

variabel X3 adalah positif 0,0004 menyatakan bahwa setiap X3 naik 
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sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan nilai ekuitas 

sebesar 0,0004 artinya pengaruh tersebut adalah pengaruh positif. 

2. Growth 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,070 + 0,216X1 – 0,098X2 - 0,052X3 + 0,501X4  

Dimana  : 

Y   =  Ekuitas 

X1 =  Laba 

X2 =  AKO 

X3 =  AKI 

X4 =  AKP 

Persamaan regresi diatas maka dapat dilakukan prediksi atas 

nilai ekuitas. Persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki nilai 

positif pada konstanta yaitu 0,070 menyatakan bahwa apabila Laba, 

AKO, AKI dan AKI bernilai nol maka nilai ekuitas akan bernilai positif 

(0.070). Koefisien regresi variabel X2 dan X3 sebesar -0,098 dan -0,052 

menyatakan bahwa setiap X2 dan X3 naik sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan penurunan nilai ekuitas sebesar -0,098 dan -0,052. Artinya 

pengaruh tersebut adalah pengaruh yang negatif. Sedangkan koefisien 

regresi variabel X1 dan X4 adalah positif 0,216 dan 0,501 menyatakan 

bahwa setiap X1 dan X4 naik sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan kenaikan nilai ekuitas sebesar 0,216 dan 0,501 artinya 

pengaruh tersebut adalah pengaruh positif. 
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3. Mature 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -312,502 + 0,013X1 + 0,019X2 + 0,0004X3 + 0,0157X4  

Dimana  : 

Y   =  Ekuitas 

X1 =  Laba 

X2 =  AKO 

X3 =  AKI 

X4 =  AKP 

Persamaan regresi diatas maka dapat dilakukan prediksi atas 

nilai ekuitas. Persamaan regresi linear berganda tersebut memiliki nilai 

negatif pada konstanta yaitu -312,502 menyatakan bahwa apabila Laba, 

AKO, AKI dan AKP bernilai nol maka nilai ekuitas akan bernilai negatif 

(-312,502). Koefisien regresi variabel X1, X2, X3 dan X4 sebesar 0,013 

untuk X1, 0,019 untuk X2, 0,0004 untuk X3 dan 0,015 untuk X4. Artinya 

pengaruh X1, X2, X3 dan X4 tersebut adalah pengaruh yang positif.  

 

4.1.6 Uji hipotesis 

1. Uji F  

a. Start-up 

Uji digunakan untuk menguji apakah masing – masing 

variabel bebas secara bersama – sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisa 

data uji F sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 
Anova 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 3978443 4 994610.797 2.048 0.151
  Residual 5826941 12 485578.431     
  Totak 9805384 16       

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui nilai Fhitung sebesar 2,151 

pada signifikansi 0,151 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh antara AKP, LABA, AKO, AKI terhadap Ekuitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara 

simultan pada tahap start-up. 

b. Growth  

Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS untuk pada 
siklus growth sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Anova  

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression .019 4 .005 5.157 .038
  Residual .005 6 .001   
  Total .024 10    

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Fhitung sebesar 5,157 

pada signifikansi 0,038 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara AKP, LABA, AKO, AKI terhadap Ekuitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara 

simultan pada tahap growth. 

c. Mature  

Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS untuk pada 

siklus mature sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Anova  

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 12754713 4 3188678.244 1.861 .170
  Residual 25698465 15 1713230.983     
  Totak 38453178 20       

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Fhitung sebesar 1,861 

pada signifikansi 0,170 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh antara AKP, LABA, AKO, AKI terhadap Ekuitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara 

simultan pada tahap mature. 

2. Uji t  

a. Start-up 

Uji t digunakan untuk menguji apakah masing – masing 

variabel bebas berpengaruh secara signifikan tehadap variabel 

terikat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisa data uji t 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 
Coefficients  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) 267.0557 304.188 .878 .397
  LABA -.02255 .009 -2.517 .027
  AKO -.00021 .005 -.043 .966
  AKI .00039 .008 .052 .960
  AKP -.00149 .003 -.463 .652

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009 
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thitung sebesar 2,517 

untuk variabel Laba, -0,047 untuk variabel AKO, 0,052 untuk 
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variabel AKI dan -0,463 untuk variabel AKP pada signifikansi diatas 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

AKO, AKI dan AKP terhadap Ekuitas sedangkan LABA 

berpengaruh terhadap Ekuitas perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta secara parsial pada tahap start-up. 

b. Growth 

Hasil uji t dengan menggunakan program SPSS untuk pada 

siklus growth sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Coefficients  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) .070 .013 5.516 .001
  LABA .216 .049 4.443 .004
  AKO -.098 .024 -4.020 .007
  AKI -.052 .015 -3.368 .015
  AKP .501 .115 4.373 .005

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai thitung sebesar 4,443 

untuk variabel Laba, -4,020 untuk variabel AKO, -3,368 untuk 

variabel AKI dan 4,373 untuk variabel AKP pada signifikansi diatas 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara LABA, 

AKO, AKI dan AKP terhadap Ekuitas perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara parsial pada tahap growth. 

c. Mature 

Hasil uji t dengan menggunakan program SPSS untuk pada 

siklus mature sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Coefficients  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 
1 (Constant) -312.5020 620.272 -.504 .622
  LABA .0130 .016 .806 .433
  AKO .0190 .014 1.397 .183
  AKI .0004 .012 .033 .974
  AKP .0150 .039 .373 .714

Sumber : data sekunder yang  diolah, 2009 
 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui nilai thitung sebesar 0,806 

untuk variabel Laba, 1,397 untuk variabel AKO, 0,033 untuk 

variabel AKI dan 0,373 untuk variabel AKP pada signifikansi diatas 

0,05 (untuk semua variabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada pengaruh antara AKP, LABA, AKO, AKI terhadap Ekuitas 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta secara 

parsial pada tahap mature. 

3. Koefisien Determinasi 

a. Star Up 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara laba dan arus kas terhadap ekuitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada besarnya nilai R2 (R square).  

Besarnya nilai R2 antara laba dan arus kas terhadap ekuitas 

pada tahap start up sebesar 0,406 sehingga dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengaruh antara laba dan arus kas terhadap ekuitas pada 

tahap start up perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sebesar 40,6%.  
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b. Growth  

Besarnya nilai R2 antara laba dan arus kas terhadap ekuitas 

pada tahap growth sebesar 0,775 sehingga dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengaruh antara laba dan arus kas terhadap ekuitas pada 

tahap growth perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sebesar 77,5%. 

c. Mature  

Besarnya nilai R2 antara laba dan arus kas terhadap ekuitas 

pada tahap growth sebesar 0,332 sehingga dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengaruh antara laba dan arus kas terhadap ekuitas pada 

tahap growth perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta sebesar 33,2%. 

 

4.2 Pembahasan  

1. Tahap Start-Up 

Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan sumber 

informasi sangat penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar pemakai 

laporan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan emiten untuk 

mendukung pengambilan keputusan. Fokus utama pelaporan keuangan 

adalah informasi mengenai laba dan komponennya. Laba merupakan salah 

satu parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari 

investor dan kreditur. Selain laba, investor dan kreditur juga menggunakan 

informasi aliran kas sebagai ukuran kinerja perusahaan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laba berpengaruh positif 

terhadap nilai Nilai Ekuitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta pada tahap start-up. Sedangkan AKO, Aki dan AKP tidak 

berpengaruh terhadap nilai ekuitas perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI.  

Ketika dihadapkan pada dua ukuran kinerja akuntansi perusahaan, 

laba dan aliran kas, investor dan kreditur harus merasa yakin bahwa 

ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah yang mampu 

secara baik menggambarkan kondisi ekonomi serta prospek perusahaan 

untuk bertumbuh di masa depan. Investor dan kreditur berkepentingan 

untuk mengetahui informasi yang lebih superior dan lebih bermanfaat 

untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada suatu saat tertentu. Untuk itu, 

faktor kerangka ekonomis yang dihadapi perusahaan pada saat tersebut 

harus dipertimbangkan yang dicapai dengan memasukkan siklus hidup 

perusahaan. 

AKO Perusahaan yang berada pada tahap start-up kecenderungan 

bernilai negatif karena perusahaan masih mencari pangsa pasar dan belum 

mampu menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas operasi dalam jumlah 

yang lebih besar daripada arus keluarnya. Meskipun perusahaan pada 

tahap start-up memiliki prospek dan kesempatan tumbuh yang lebih besar 

dimasa yang akan datang untuk menghasilkan AKO positif namun 

rupanya investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya. Mereka 
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menginginkan kondisi riil saat ini yang terjadi bahwa perusahaan harus 

memiliki AKO yang positif. 

Hal serupa juga terjadi pada kondisi AKI dan AKP. Arus kas 

investasi (AKI) dan arus kas pendanaan (AKP) perusahaan pada tahap 

start-up cenderung bernilai negatif karena perusahaan melakukan 

pengeluaran investasi yang sangat besar terutama dalam mengembangkan 

pangsa pasarnya. Selain berusaha mengembangkan pangsa pasarnya, 

perusahaan pada saat start-up membutuhkan dana yang besar untuk 

memulai usahanya, menguasai teknologi, dan mendanai investasi dalam 

kesempatan berkembang. 

2. Tahap Growth 

Pada tahap growth perusahaan telah mendapatkan sejumlah 

pendanaan sehingga kesempatan untuk tumbuh perusahan telah dimulai 

dalam bentuk investasi sehingga aktiva (asset in place) lebih banyak 

daripada tahap start-up. Selain itu perusahaan sudah mulai memperoleh 

pangsa pasar dan pendapatan mulai meningkat. Perusahaan pada tahap 

growth masih memiliki kesempatan tumbuh yang besar dan prospek untuk 

terus menghasilkan laba yang besar di masa depan sehingga diharapkan 

harga saham tinggi sehingga laba dan arus kas berpengaruh positif 

terhadap nilai ekuitas perusahaan pada saat ini.. 

Hasil pengujian pada tahap growth menunjukkan bahwa nilai pasar 

ekuitas perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh laba dan arus kas. Laba 
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dan arus kas berhubungan positif dengan nilai pasar ekuitas. Temuan ini 

menunjukkan bahwa dalam menilai kinerja serta prospek masa depan 

perusahaan yang berada pada tahap growth, investor sangat 

memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam 

mencapai laba serta memiliki arus kas yang positif.  

Hasil ini mendukung pernyataan FASB (1978) yaitu bahwa fokus 

utama pelaporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan 

komponennya, dan laba merupakan salah satu parameter kinerja 

perusahaan yang mendapat perhatian utama dari kreditur dan investor. Jika 

perusahaan yang sedang tumbuh mampu menghasilkan laba positif serta 

memiliki arus kas pendanaan yang positif yang dapat digunakan untuk 

membiayai investasi besar yang akan dilakukan perusahaan, investor 

menilai perusahaan tersebut mempunyai prospek yang bagus di masa 

depan. Hasil penelitian ini menudukung penelitian Habbe dan Hartanto  

(2001) yang menunjukkan bukti empiris bahwa laba akuntansi 

berhubungan positif dengan nilai pasar ekuitas.  

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai 

prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti 

laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba 

adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur 

pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang 

berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan 

laba bersih. 
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Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi 

perusahaan tetapi penting juga penting sebagai informasi bagi pembagian 

laba dan penentuan kebijakan investasi. Oleh karena itu, laba menjadi 

informasi yang dilihat oleh banyak seperti profesi akuntansi, pengusaha, 

analis keuangan, pemegang saham, ekonom, fiskus, dan sebagainya 

(Harahap, 2001: 259). 

3. Tahap Mature 

Sesuai dengan urutan siklus hidup perusahaan setelah perusahaan 

pada tahap mature perusahaan akan mengalami penurunan dan berada 

pada tahap decline. Pada tahap mature perusahaan mengalami puncak 

penjualan. Penjualan produk tersebut kemudian akan mengalami 

kejenuhan selanjutnya penurunan perusahaan yang berarti perusahaan 

sudah mulai berada pada tahap decline. Hal ini dirasa akan sangat beresiko 

jika perusahaan tidak dapat melakukan perubahan besar dalam manajemen 

perusahaan. Oleh karena itu, investor tidak akan mengambil resiko untuk 

melakukan investasi pada perusahaan yang berada pada tahap mature 

kecuali mereka sangat mengetahui kemampuan manajerial perusahaan 

tersebut. 

Hasil pengujian terhadap perusahaan manufaktur pada tahap 

mature diketahui bahwa baik Laba, Arus kas operasi, arus kas investasi 

dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai ekuitas 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa investor tidak melakukan penilaian 
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kinerja perusahaan yang berada pada tahap matur, artinya dalam 

pandangan investor hal ini cukup beresiko.  

Pada tahap mature, pangsa pasarnya semakin kuat. Oleh karena itu 

perusahaan pada tahap ini mampu menghasilkan laba positif dalam jumlah 

yang besar dibanding dengan 2 tahap siklus hidup sebelumnya. Laba 

positif dalam jumlah yang besar mencerminkan kondisi perusahaan yang 

mapan sehingga mampu membayar dividen yang tinggi sehingga akan 

meningkatkan nilai ekuitas.  

Kecenderungan AKO semakin besar ketika perusahaan pada tahap 

mature karena pangsa pasar perusahaan relatif sangat tinggi. AKO yang 

positif ini mencerminkan realitas ekonomi perusahaan yang baik sehingga 

nilai ekuitas diharapkan tinggi.  

4. Decline  

Hasil penggolongan perusahaan menurut siklus hidupnya pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dapat 

digolongkan menjadi empat yaitu tahap start up, growth, mature dan 

decline. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

dalam penelitian ini tidak ada yang termasuk dalam tahap decline. Hal ini 

disebabkan dalam pembagian perusahaan sesuai siklus hidupnya, peneliti 

tidak menemukan perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan 

penjualan secara signifikan sehingga terjadi kerugian dan pembayaran 

dividen terhenti selama tiga tahun berturut-turut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Simpulan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus 

kas pendanaan pada tahap start-up tidak berpengaruh tehadap nilai ekuitas 

perusahaan secara simultan. Secara parsial nilai informasi laba 

berpengaruh terhadap nilai ekuitas sedangkan arus kas operasi, arus kas 

investasi dan arus kas pendanaan pada tahap start-up tidak berpengaruh 

tehadap nilai ekuitas perusahaan. 

2. Relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus 

kas pendanaan pada tahap growth berpengaruh tehadap nilai ekuitas 

perusahaan secara simultan dan parsial.  

3. Relevansi nilai informasi laba, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus 

kas pendanaan pada tahap mature tidak berpengaruh tehadap nilai ekuitas 

perusahaan secara simultan dan parsial.  

 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

antara lain: 
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1. Investor dan calon investor hendaknya melakukan analisa laporan 

keuangan secara komprehensif (perhitungan rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio aktivitas)  sebelum mengambil 

keputusan dalam berinvestasi, artinya investasi tidak hanya didasarkan 

pada perolehan laba (yang cenderung relatif rendah) tetapi juga melakukan  

analisa perusahaan pada tahap start up karena pada tahap ini perusahaan 

membutuhkan dana yang besar untuk memulai usahanya, menguasai 

teknologi, dan mendanai investasi dalam kesempatan berkembang (biaya 

operasioanl dan biaya investasi). 

2. Investor dan calon investor hendaknya memperhatikan perbandingan 

peningkatan laba dengan peningkatan jumlah modal yang dimiliki oleh 

perusahaan pada tahap growth. Hal ini disebabkan pada tahap growth pada 

umumnya perusahaan mengalami peningkatan pada rasio ekuitas tehadap 

utang, sehingga sangat penting bagi investor untuk mengetahui persentase 

kenaikan laba dan kenaikan ekuitas.   

3. Investor dan calon investor hendaknya memperhatikan laba sebagai dasar 

investasinya pada tahap mature. Hal ini disebabkan net income (laba 

bersih) diperkirakan lebih memiliki value-relevant dibandingkan dengan 

cash flows dalam tahap mature. Meskipun aktivitas penjualan pada tahap 

ini mengalami peningkatan yang luar biasa, tetapi net income diperkirakan 

akan mengalami penurunan karena persaingan harga yang sangat ketat.  
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Lampiran 3 
 
Regression Start Up 

Descriptive Statistics

633.4288 782.8387591 17
-20118.1 21013.35113 17
-9941.91 94091.19532 17
-22454.2 32676.19162 17
53896.38 137847.3737 17

EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 -.588 .095 .256 -.182
-.588 1.000 .169 -.342 -.101
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17 17 17 17 17
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EKUITAS
LABA
AKO
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EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP
EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

EKUITAS LABA AKO AKI AKP

 
 

Model Summaryb

.637a .406 .208 96.8345796 .406 2.048 4 12 .151 2.225
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AKP, LABA, AKI, AKOa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
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Lampiran 3 
 

ANOVAb

3978443 4 994610.797 2.048 .151a

5826941 12 485578.431
9805384 16

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AKP, LABA, AKI, AKOa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
 

Coefficientsa

7.05571304.188 .878 .397
-.02255 .009 -.605 2.517 .027 -.588 -.588 -.560 .856 1.168
-.00021 .005 -.025 -.043 .966 .095 -.012 -.010 .148 6.779
.00039 .008 .016 .052 .960 .256 .015 .012 .504 1.984

-.00149 .003 -.263 -.463 .652 -.182 -.132 -.103 .153 6.523

(Constan
LABA
AKO
AKI
AKP

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.Zero-orderPartial Part
Correlations

Tolerance VIF
ollinearity Statistic

Dependent Variable: EKUITASa. 
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Lampiran 3 
 
 
NPar Tests Star Up 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

17 17 17 17 17
-20118.1 -9941.91 -22454.2 53896.38 633.4288
21013.35 94091.20 32676.19 137847.4 782.8388

.230 .304 .243 .325 .274

.188 .173 .146 .325 .274
-.230 -.304 -.243 -.241 -.228
.947 1.254 1.002 1.338 1.131
.332 .086 .267 .056 .155

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LABA AKO AKI AKP EKUITAS

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Descriptives Star Up 
Descriptive Statistics

17 -82903.0 -1500.78 -20118.1 21013.35113
17 -306931 113468.8 -9941.91 94091.19532
17 -96942.0 12020.53 -22454.2 32676.19162
17 -42827.2 551581.1 53896.38 137847.3737
17 51.1400 2950.0000 633.4288 782.8387591
17

LABA
AKO
AKI
AKP
EKUITAS
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Regression Growth 

Descriptive Statistics

.077587 .0493698 11

.417636 .5877522 11

.567782 .8930692 11
-.635391 1.0485802 11
-.119736 .2008668 11

EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 .137 -.070 .055 .176
.137 1.000 .601 -.046 -.696

-.070 .601 1.000 -.388 -.137
.055 -.046 -.388 1.000 .289
.176 -.696 -.137 .289 1.000

. .344 .418 .436 .303
.344 . .025 .447 .009
.418 .025 . .119 .344
.436 .447 .119 . .194
.303 .009 .344 .194 .

11 11 11 11 11
11 11 11 11 11
11 11 11 11 11
11 11 11 11 11
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EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP
EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP
EKUITAS
LABA
AKO
AKI
AKP

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

EKUITAS LABA AKO AKI AKP

 
Variables Entered/Removedb

AKP, AKO,
AKI, LABA

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
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Lampiran 3 
 

Model Summaryb

.880a .775 .624 .0302545 .775 5.157 4 6 .038 1.611
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
he Estimate

R Square
ChangeF Change df1 df2 ig. F Chang

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AKP, AKO, AKI, LABAa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
 

ANOVAb

.019 4 .005 5.157 .038a

.005 6 .001

.024 10

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AKP, AKO, AKI, LABAa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
 

Coefficientsa

.070 .013 5.516 .001

.216 .049 2.567 4.443 .004 .137 .876 .861 .113 8.886
-.098 .024 -1.764 4.020 .007 -.070 -.854 -.779 .195 5.126
-.052 .015 -1.103 3.368 .015 .055 -.809 -.653 .350 2.857
.501 .115 2.040 4.373 .005 .176 .872 .848 .173 5.792

(Consta
LABA
AKO
AKI
AKP

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.Zero-ordePartial Part
Correlations

Tolerance VIF
ollinearity Statistic

Dependent Variable: EKUITASa. 
 

 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.785 -.748 .901
-.785 1.000 .773 -.878
-.748 .773 1.000 -.747
.901 -.878 -.747 1.000
.013 -.002 -.001 .005

-.002 .001 .000 -.001
-.001 .000 .000 -.001
.005 -.001 -.001 .002

AKP
AKO
AKI
LABA
AKP
AKO
AKI
LABA

Correlations

Covariances

Model
1

AKP AKO AKI LABA

Dependent Variable: EKUITASa. 
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Collinearity Diagnosticsa

3.229 1.000 .03 .01 .01 .01 .01
.729 2.105 .02 .02 .01 .16 .04
.570 2.381 .01 .01 .11 .07 .06
.439 2.711 .91 .00 .02 .07 .01
.034 9.761 .04 .96 .85 .69 .88

Dimension
1
2
3
4
5

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) LABA AKO AKI AKP
Variance Proportions

Dependent Variable: EKUITASa. 
 

Residuals Statisticsa

.026537 .151694 .077587 .0434532 11
-1.175 1.705 .000 1.000 11

.013 .029 .020 .006 11

-.028390 .183103 .074684 .0597641 11
-.0314244 .0432052 .0000000 .0234350 11

-1.039 1.428 .000 .775 11
-1.271 1.577 .000 .995 11

-.0491726 .0701564 .0029033 .0458344 11
-1.358 1.881 .033 1.057 11

.851 8.460 3.636 2.704 11

.009 .867 .239 .302 11

.085 .846 .364 .270 11

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: EKUITASa. 
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NPar Tests Growth 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

11 11 11 11 11
.417636 .567782 -.635391 -.119736 .077587

5877522 8930692 0485802 2008668 0493698
.307 .189 .328 .153 .187
.307 .189 .265 .120 .160

-.241 -.115 -.328 -.153 -.187
1.017 .627 1.088 .508 .620

.252 .826 .187 .959 .837

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LABA AKO AKI AKP EKUITAS

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Regression Mature 

Descriptive Statistics

883.9119 1422.62133 20
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41678.22 25469.52005 20
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Correlations
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Model Summaryb

.576a .332 .153 1308.90450 .332 1.861 4 15 .170 2.200
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), AKP, AKI, AKO, LABAa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
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Lampiran 3 
 

ANOVAb

12754713 4 3188678.244 1.861 .170a

25698465 15 1713230.983
38453178 19

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AKP, AKI, AKO, LABAa. 

Dependent Variable: EKUITASb. 
 

Coefficientsa

312.502 620.272 -.504 .622
.013 .016 .265 .806 .433 .468 .204 .170 .413 2.424
.019 .014 .340 1.397 .183 .465 .339 .295 .751 1.332
.000 .012 .008 .033 .974 -.242 .009 .007 .784 1.276
.015 .039 .120 .373 .714 .427 .096 .079 .428 2.336

(Constant
LABA
AKO
AKI
AKP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-orderPartial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: EKUITASa. 
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 NPar Tests Mature 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

20 20 20 20 20
18526.87 41678.22 -31410.1 11784.58 883.9119
28571.85 25469.52 28230.24 11692.69 1422.621

.127 .167 .173 .224 .287

.127 .167 .137 .224 .281
-.105 -.094 -.173 -.163 -.287
.568 .745 .775 1.001 1.283
.904 .636 .585 .269 .074

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

LABA AKO AKI AKP EKUITAS

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
 
 

 


