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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, yang dimaksud dengan 

pasar modal (Capital Market) adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Bursa mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang dalam bentuk 

efek sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.  

Pasar Modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme 

pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor 

yang produktif.   Pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan 

dananya dalam saham, sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham 

untuk ditawarkan kepada masyarakat.   

Pasar modal dalam suatu negara di perekonomian modern sering dijadikan 

tolak ukur kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan. Bagi investor, pasar modal 

merupakan wahana yang dapat digunakan untuk menginvestasikan dananya. Harapan 

investasi tersebut dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup signifikan. Salah 

satu fungsi pasar modal adalah sebagai sarana untuk mobilisasi dana yang bersumber 

dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Syarat utama yang 

diinginkan para investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal 

adalah perasaan aman akan investasinya. Perasaan aman ini diantaranya diperoleh 

 



 

 

 

2 

 

karena investor memperoleh data yang jelas, wajar dan tepat waktu sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasinya.  

Return adalah tingkat pengembalian yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan melakukan 

investasi. Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang 

mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return 

baik langsung maupun tidak langsung (Robert Ang, 1997).  

Tujuan utama investor untuk melakukan investasi adalah untuk 

memperoleh return (tingkat pengembalian). Semua investor ingin agar 

investasinya mendapatkan return yang setinggi-tingginya, meskipun pada 

kenyataannya return dari investasi adalah tidak pasti. Ketidakpastian dari 

investasi inilah yang dinamakan dengan risiko, yang diukur dengan varian dari 

return. Investor membutuhkan informasi objektif mengenai kinerja perusahaan 

yang potensial untuk memaksimalkan keuntungan dalam bentuk return saham. 

Salah satu informasi yang dibutuhkan pemodal adalah informasi laporan 

keuangan atau laporan keuangan tahunan. Paling sedikit satu kali dalam setahun 

perusahaan publik berkewajiban menerbitkan laporan keuangan tahunan kepada 

para pemodal yang ada di bursa. Bagi pemodal, laporan keuangan tahunan 

merupakan sumber berbagai macam informasi khususnya neraca dan laporan laba 

rugi perusahaan. Hal ini menyebabkan publikasi laporan keuangan perusahaan 

(emiten) menjadi saat-saat yang ditunggu oleh para pemodal di pasar modal 

karena dari publikasi laporan keuangan itu para pemodal dapat mengetahui 
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perkembangan emiten, yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

membeli atau menjual saham-saham yang dimiliki.  

Studi di masa lalu telah menunjukkan pentingnya laporan keuangan 

tahunan perusahaan sebagai sumber untuk investasi. Jogiyanto (2003) menyatakan 

bahwa informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal tidak hanya 

informasi yang bersifat fundamental saja, tetapi juga informasi yang bersifat 

teknikal. Informasi yang bersifat fundamental diperoleh dari kondisi intern 

perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperolah dari luar perusahaan, 

seperti ekonomi, politik, finansial dan faktor lainnya. Informasi yang diperoleh 

dari kondisi intern perusahaan yang lazim digunakan adalah informasi laporan 

keuangan. 

Isu penelitian yang utama adalah apakah informasi kinerja keuangan 

menambah manfaat bagi investor. Untuk menguji manfaat informasi akuntansi 

bagi investor, maka rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menentukan 

kekuatan hubungan rasio dengan fenomena ekonomi. Beberapa penelitian tentang 

isu ini telah banyak dilakukan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa informasi kinerja perusahaan memberikan manfaat bagi pemakai laporan 

keuangan, namun ada juga beberapa studi menunjukkan hasil yang bertentangan. 

Secara garis besar, studi tersebut menyatakan bahwa data keuangan tidak 

mempunyai kandungan informasi dalam hubungannya dengan harga saham 

ataupun return saham.  

 Riset mengenai kegunaan informasi akuntansi (laporan keuangan) dalam 

hubungannya dengan return dan harga saham di Bursa Efek Indonesia telah 
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banyak dilakukan, antara lain oleh Kennedy JSP, (2003) yang meneliti pengaruh 

ROA, ROE, earnings per share, profit margin, asset turnover, rasio leverage, dan 

debt to equity ratio terhadap return saham, Tuasikal (2001) menguji manfaat 

informasi akuntansi dalam memprediksi return saham dan Parawiyati et al. (2000) 

yang juga meneliti penggunaan informasi keuangan untuk memprediksi 

keuntungan investasi bagi investor di pasar modal. Hasil pengujiannya 

menunjukkan bahwa variabel informasi keuangan tersebut berpengaruh signifikan 

sebagai prediktor laba dan arus kas untuk satu, dua, dan empat tahun ke depan.  

 Riset lainnya dilakukan Tampubolon (2009) mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap return saham perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa kinerja 

keuangan yang diwakilkan oleh earning per share (EPS), price earning ratio 

(PER), debt to  equity ratio (DER), return on investment (ROI) dan return on 

equity (ROE) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Secara parsial, seluruh ratio selain return on equity (ROE) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan sektor perkebunan.  

 Bukti empiris pada penelitian yang diuraikan di atas memperlihatkan 

bahwa penelitian mengenai return saham umumnya dikaitkan dengan kinerja 

keuangan dalam bentuk rasio. Analisa rasio secara sederhana adalah 

membandingkan antara satu angka dengan angka lainnya yang memberikan suatu 

makna.  

Suatu keuntungan dengan menggunakan analisa rasio adalah meringkas 

suatu data historis perusahaan sebagai bahan perbandingan, dan dari sekian 



 

 

 

5 

 

banyak alat analisa keuangan yang dapat dipergunakan untuk menganalisa kinerja 

keuangan, seperti diantaranya adalah analisa rasio, proporsional, Du Pont System 

of Analysis, EVA (Economic Value Added). Tetapi Analisa rasio adalah alat 

analisa keuangan yang paling banyak digunakan (Rahajarputra, 2009).  

 Analisa rasio keuangan juga merupakan suatu alternatif untuk menguji 

apakah informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bermanfaat 

untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap return saham di pasar modal. 

Analisa rasio keuangan dapat memberikan informasi mengenai perubahan dalam 

kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan, dapat diketahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan di bidang keuangan serta dapat dipakai sebagai sistem 

peringatan awal (early warning system) terhadap kemunduran kondisi keuangan 

perusahaan yang mengakibatkan tidak akan memberikan kepastian going concern 

perusahaan khususnya untuk perusahaan yang go public.  

Perusahaan yang melakukan penjualan kepada masyarakat bertujuan untuk 

menambah modal kerja perusahaan, perluasan usaha dan diversifikasi produk. 

Untuk menarik investor, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerjanya. 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Investor 

tertarik dengan saham yang memiliki return positif dan tinggi karena akan 

meningkatkan kesejahteraan investor. Investor sebelum melakukan investasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI melakukan analisa kinerja perusahaan antara 

lain menggunakan rasio keuangan sehingga kinerja keuangan perusahaan 

berkaitan dengan return perusahaan (Husnan, 2003). 
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Beberapa tahun terakhir berkembang suatu metode penilaian kinerja 

keuangan sebuah perusahaan yang memperhitungkan biaya modal. Bennett 

Stewart III dari Stern Steward & Co. New York, dalam bukunya “The Quest for 

Value” adalah yang pertama kali memperkenalkan konsep Economic Value Added 

(EVA) pada awal 1990-an. Konsep EVA belakangan ini telah diterapkan dan 

diterima secara luas sebagai penilaian kinerja keuangan organisasi kepemilikan 

investor ataupun yang non profit. EVA dianggap memiliki kemampuan yang 

melebihi pengukur kinerja keuangan lainnya, karena EVA memperhitungkan 

semua faktor yang berhubungan dengan penciptaan nilai (value) perusahaan yang 

berdampak pada semakin meningkatnya kemakmuran pemegang saham.  

Konsep EVA merupakan salah satu alat pengukuran atas kinerja finansial 

perusahaan dalam menciptakan value para investor dengan berupaya mencari laba 

ekonomis (economic profit)  yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Penggunaan 

metode EVA sebagai ukuran kinerja perusahaan memiliki prinsip yang sama 

dengan metode lainnya yaitu Return On Asset (ROA) yang bertujuan untuk 

menghitung tingkat pengembalian (return) atas investasi yang dilakukan 

pemegang saham. Perbedaan mendasar keduanya adalah ROA  berupa rasio (%) 

income terhadap total modal yang dimanfaatkan, sedangkan EVA berupa nilai 

uang yang didapat dari pengurangan net operating profit (laba operasional bersih) 

atas pemanfaatan modal (capital charge).  

Penggunaan EVA mendorong manajer untuk berpikir dan bertindak seperti 

pemegang saham, yaitu memaksimumkan tingkat pengembalian dan 

meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat ditingkatkan. Hal 
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tersebut menyebabkan manajer perusahaan harus lebih berhati-hati dalam 

merancang struktur modal perusahaan. Pengukuran EVA menilai keefektifan 

manajer pada tahun tersebut (Gapenski, 1996). 

Nilai EVA yang berhasil diciptakan perusahaan adalah faktor yang paling 

relevan dalam pembentukan nilai perusahaan yang akhirnya berpengaruh pada 

harga saham di bursa efek. Hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa pakar 

menunjukkan apabila hasil pengukuran EVA positif menandakan adanya 

peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai suatu perusahaan dicerminkan 

melalui harga saham yang diterbitkan oleh emiten terdaftar dalam bursa saham. 

Setiap investor mengharapkan bahwa modal yang akan ditanamkan pada suatu 

perusahaan akan memberikan return yang tinggi. Semakin tinggi peningkatan 

nilai saham pada pasar modal, maka akan semakin besar pula return yang 

diharapkan akan diperoleh investor. EVA merupakan penilaian kinerja perusahaan 

yang dapat mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham.  Nilai pasar saham di pasar modal dipengaruhi 

oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal perusahaan. Umumnya, 

fluktuasi nilai pasar saham disebabkan adanya perubahan laba perusahaan yang 

tercermin dalam laporan kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan nilai 

perusahaan menjadi ukuran yang sangat penting bagi investor dalam mengambil 

keputusan pembelian suatu saham. 

  Secara konsep, metode evaluasi kinerja menggunakan EVA lebih baik dari 

ROA dikarenakan menggunakan biaya modal yang dikeluarkan investor (Anthony 
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dan Govindarajan, 2007), namun secara teknis lebih banyak perusahaan 

menggunakan ROA dikarenakan relatif  lebih mudah dalam menghitungnya. 

Penelitian-penelitian tentang EVA telah banyak dilakukan, baik di luar 

negeri seperti Amerika, maupun di Indonesia. Lehn dan Makhija (1996) meneliti 

EVA, ROA, dan ROE sebagai pengukur kinerja perusahaan dan sinyal untuk 

keputusan strategis bagi perusahaan. Dengan menggunakan data 241 perusahaan 

di Amerika untuk tahun 1987, 1988, 1992, dan 1993, diperoleh hasil bahwa EVA 

memiliki korelasi dengan tingkat pengembalian saham lebih baik dibandingkan 

dengan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Return On Sales 

(ROS). 

Hasil yang berbeda diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan Dodd 

dan Chen (1996) dengan hasil kesimpulan bahwa ROA memiliki korelasi terhadap 

stock return yang lebih baik dibandingkan dengan EVA. Dodd dan Chen 

melakukan penelitian atas hubungan tingkat pengembalian saham dengan 

berbagai keuntungan termasuk EVA, ROA, EPS, ROE. Hasil yang diperoleh 

adalah stock return dan EVA per saham berkorelasi cukup signifikan, namun 

mereka juga mengemukakan bahwa EVA bukanlah satu-satunya pengukur kinerja 

yang dapat dikaitkan dengan stock return. Hampir 80% dari stock return 566 

perusahaan dalam sampelnya tidak dapat diterangkan dengan EVA. ROA (Return 

On Assets) masih dianggap lebih baik dan berkorelasi sedikit lebih tinggi daripada 

EVA (dengan R
2
 sebesar 24,5% dibandingkan dengan R

2
 EVA sebesar 20,2%), 

sedangkan EPS (Earning Price Share) dan ROE (Return On Equity) hanya 

mampu menerangkan variasi stock return 5-7% saja. 
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Penelitian tentang EVA di Indonesia juga telah dilakukan oleh Hartono 

dan Chendrawati (1997), Rousana (1997), serta Sartono dan Setiawan (1999). 

Hartono dan Chendrawati dalam penelitiannya menganalisis pengaruh EVA dan 

ROA terhadap return saham. Sampel yang digunakan adalah 45 saham 

perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 dari periode Juli 1994 hingga akhir 1996. 

Penelitiannya senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dodd dan Chen, 

yaitu bahwa ROA merupakan pengukur kinerja yang lebih baik, karena dapat 

menjelaskan korelasi lebih baik terhadap return saham dibandingkan dengan 

EVA. 

Mike Rousana dengan menggunakan sampel 30 perusahaan terbuka yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang industri tekstil, semen, 

kabel, jasa perhotelan dan perjalanan serta industri makanan dan minuman 

menganalisa pengaruh EVA terhadap MVA serta EVA dan perubahan MVA. 

Metode yang digunakan dalam mengukur biaya modal sendiri dalam perhitungan 

EVA adalah Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hasil yang diperoleh oleh 

Mike Rousana adalah baik EVA terhadap MVA serta EVA dengan perubahan 

MVA tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Hasil tersebut dikarenakan 

kemungkinan pasar modal di Indonesia bersifat weakform efficient dimana 

sebagian pelaku mendapatkan inside information yang dapat menimbulkan 

abnormal return sementara pelaku lain tidak. 

Agus Sartono dan Kusdhianto Setiawan meneliti hubungan antara 

EVARET dengan abnormal return perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia 

dengan periode pengamatan tahun 1994-1997. Peneliti dalam mengukur biaya 
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modal sendiri dalam perhitungan EVA menggunakan pendekatan divident yield 

ditambah dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan (growth). Hasil yang 

diperoleh dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa EVARET tidak 

berpengaruh secara signifikan dengan  abnormal return perusahaan. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berfluktuasi selama periode 2009-

2014, hal ini dapat dilihat dengan melonjaknya nilai IHSG dari 2.534,356 pada 

tahun 2009 menjadi 3.703,510 pada akhir tahun 2010. Kenaikan tersebut terus 

berlanjut bahkan pada akhir 2011 mencapai 3.821,990. Pada akhir tahun 2012 

IHSG kembali meningkat menjadi 4.316,690 dan di akhir tahun 2013 mencapai 

4.274,177. Maraknya perdagangan saham di lantai bursa nampak terus berlanjut 

hingga akhir tahun 2014, dimana IHSG terus merambat naik hingga mencapai 

5.226,947.  

Perdagangan batubara termal di pasar global selama tahun 2010 mencapai 

758 juta ton atau naik 5%, Hal ini  didorong oleh pertumbuhan permintaan dari 

negara China, Jepang, Korea, India. Pertumbuhan impor Asia ini berdampak 

positif  bagi eksportir batubara seperti Indonesia, Australia, Rusia, dan Kolombia. 

Permintaan global akan batubara termal diharapkan tetap relatif tinggi 

untuk jangka pendek dan jangka panjang. Khususnya, permintaan diharapkan 

akan meningkat dikarenakan kebutuhan energi dari negara berkembang di Asia, 

seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Ketika China meningkatkan 

kapasitas pembangkit energi, dan pada saat yang sama India mengalami 

kekurangan batubara  termal. Selain itu, Jepang dan Korea Selatan diharapkan 
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terus mengkonsumsi energi dalam jumlah yang signifikan pada sektor industri 

masing-masing. 

Secara historis, pembeli batubara di pasar Asia-Pacifik mengikuti harga 

pasar batubara di pasar Jepang. Penetapan harga kontraktual untuk batubara 

Indonesia pada umumnya dicapai melalui negosiasi kontraktual antara pembeli 

dan penjual menggunakn referensi harga spot yang tersedia di berbagai indeks, 

seperti Newcastle Export Index, Platts, global Coal Index, Indonesia Coal 

Index/Argus Coalindo, dan Harga Batubara Acuan (HBA). 

Pasar batubara  termal  internasional telah berkembang dan tumbuh pesat, 

khususnya kawasan Asia-Pasifik yang diperkirakan memiliki pertumbuhan 

permintaan yang lebih cepat dibandingkan pasar Atlantik. Disisi lain permintaan 

batubara untuk pasar domestik juga meningkat seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi yang pesat. Hal ini karena meningkatnya kebutuhan energi listrik. 

Dimana sampai dengan tahun 2014 PT. PLN yang memenuhi kebutuhan listrik 

nasional, memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 30.583 MW atau 85% dari 

kapasitas nasional. 

Hal ini yang membuat  Menteri ESDM pada tanggal 31 Desember 2009 

memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang 

Pengutamaan Pasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan 

Dalam Negeri. Atas dasar  Peraturan Menteri ESDM No. 34 tersebut,  kewajiban 

menjual mineral dan batubara tersebut ditentukan berdasarkan persentase minimal 

penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri ESDM 
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Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh antara EVA, Current 

Ratio, ROA, DER, PER, Sales Growth, terhadap stock return terhadap perusahaan 

tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Konsep EVA yang 

diperkenalkan Stern Steward & Co menawarkan banyak kelebihan dalam 

mengukur penciptaan nilai suatu perusahaan, namun kita perlu mengetahui apakah 

konsep EVA tersebut dapat diterapkan dan digunakan bagi investor perusahaan 

terbuka khususnya di sektor tambang batubara di Indonesia. 

 Atas dasar penjelasan di atas, maka selanjutnya penelitian ini akan  

menganalisa pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan 

terhadap return saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil 

judul “Pengaruh Economic Value Added dan Kinerja Keuangan Terhadap Return 

Saham Perusahaan Tambang Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dalam penelitian ini antara lain :  

1) Apakah kinerja keuangan yaitu rasio CR (Current Ratio) berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan tambang batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

2) Apakah kinerja keuangan yaitu rasio DER (Debt to Equity Ratio) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan tambang 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  
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3) Apakah kinerja keuangan yaitu rasio ROA (Return On Asset) berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan tambang batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4) Apakah kinerja keuangan yaitu rasio Pertumbuhan Penjualan (Sales 

Growth) berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5) Apakah kinerja keuangan yaitu rasio EVA (Economic Value Added) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan tambang 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :   

1) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio CR (Current Ratio) terhadap return saham perusahaan 

tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio DER (Debt to Equity Ratio) terhadap return saham 

perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio PER (Price Earning Ratio) terhadap return saham 

perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio ROA (Return On Asset Ratio) terhadap return saham 

perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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5) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) terhadap return 

saham perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

6) Untuk mengetahui signifikasi  pengaruh parsial kinerja keuangan yang 

diukur dari rasio EVA (Economic Value Added) terhadap return saham 

perusahaan tambang batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :  

1) Teoritis 

Memberi bukti empiris mengenai keterkaitan kinerja keuangan 

dengan return saham sebagai sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan 

khususnya pada bidang manajemen keuangan, dan dapat dijadikan 

referensi yang bermanfaat untuk penelitian lanjutan mengenai 

permasalahan serupa sehingga apa yang menjadi kekurangan penelitian 

dapat disempurnakan dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 

2) Praktis 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan nantinya dalam mengambil kebijakan manajemen 

khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Sedangkan bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
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digunakan sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan keputusan 

investasinya di pasar modal. 


