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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, terdapat perubahan dibidang perekonomian yang 

sangat pesat di dunia, baik di negara-negara industri maupun negara-negara 

berkembang sehingga batas-batas negara bukan lagi menjadi suatu penghalang. 

Keadaan ini melebarkan peluang masuknya berbagai pengaruh untuk saling 

berinteraksi antar negara. Hal tersebut merupakan peluang dan bisa menjadi 

tantangan atau ancaman bagi negara tersebut bila tidak mengantisipasi sebelumnya. 

Dunia usaha di Indonesia  tentunya tidak mungkin mengelakkan diri dari 

persaingan global, karena tidak hanya akan menghadapi pesaing-pesaing lokal saja 

tapi juga pesaing-pesaing manca negara. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin tetap 

sukses khususnya perusahaan semen, haruslah berusaha agar dapat selalu 

berkembang. Salah satu cara untuk menilai perkembangan perusahaan, pihak 

manajemen menerbitkan laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

yang akan dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, 

seperti pemegang saham, para kreditur, pemerintah, para karyawan dan lain-lain. 

Untuk dapat memaksimalkan apa yang bisa didapatkan dari informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan, maka dibutuhkan adanya suatu pengukuran 

prestasi yang memungkinkan terjadinya mekanisme dua arah, dalam arti sistem yang 

digunakan dapat menjadi alat pengukur prestasi dari kegiatan dengan sebaik-baiknya. 

Untuk melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja perusahaan semen, 

diperlukan tolak ukur tertentu, salah satunya adalah alat pengukur dan data-data yang 

diperlukan. Sekarang banyak sekali alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan, dua diantaranya adalah ROI dan EVA. 

Metode ROI merupakan salah satu metode yang direkomendasikan oleh ahli-

ahli dalam bidang akuntansi manajemen dan penggunaannya sudah sangat populer, 
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sehingga telah bayak digunakan, baik oleh perusahaan lokal, swasta maupun 

pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena ROI dalam beberapa hal mempunyai 

kelebihan, antara lain mendorong manajemen perusahaan untuk lebih memberi 

perhatian terhadap pendapatan, penjualan, biaya dan investasi, mendorong 

dilakukannya efisiensi biaya, dan mencegah terjadinya investasi yang berlebihan.  

Metode EVA alternatif pengukuran kinerja perusahaan yang didapat dengan 

mengurangkan NOPAT dengan Cost of Capital. Dalam kedua metode ini, dapat 

dilihat bahwa pada dasarnya komponen ROI dan EVA mempunyai kesamaan yaitu 

adanya unsur laba sebagai salah satu komponen pengukur kinerja perusahaan. 

Perbedaan antara kedua metode ini adalah bahwa dalam ROI tidak 

mempertimbangkan beban modal sebagai komponen lain dalam mengukur kinerja, 

ROI cenderung untuk melakukan investasi-investasi yang hanya dapat menaikkan 

keuntungan perusahaan secara keseluruhan saja tanpa memperhitungkan resiko yang 

dihadapi perusahaan terhadap investasi yang dilakukan. Hal itu menjadi salah satu 

pertimbangan bagi perusahaan semen dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan 

dengan ROI. Tujuan lainnya agar pihak manajemen merasa lebih yakin akan segala 

tindakan dan keputusan yang akan diambil sehubungan dengan pengukuran prestasi 

yang dilakukan. Untuk itu penulis mencoba memberi alternatif lain didalam 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA 

(Economic Value Added). 

Dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan semen yang go public, 

maka kita dapat melihat besar kecilnya laba yang diperoleh. Pertanyaannya, seberapa 

besar laba yang harus mereka hasilkan sehingga kita dapat mengatakan bahwa 

labanya sangat baik, memadai atau mungkin terlalu kecil? Selama ini, salah satu yang 

lazim digunakan untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan adalah ROI. Perusahaan 

yang ROI makin tinggi dianggap menghasilkan kinerja yang lebih baik dan 

sebaliknya. Namun, investor dalam menilai suatu perusahaan tentunya tidak hanya 

melihat pengembalian (return) yang dihasilkan, tapi juga resiko yang dihadapi 

perusahaan. 
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Menghadapi tuntutan tersebut para manajer perusahaan mencoba memikirkan 

suatu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan secara tepat dengan 

memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan investor karena ukuran yang 

dipakai dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan selama ini sangat beragam dan 

kadang berbeda dari industri yang satu dan yang lainnya.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis berusaha 

melihat sisi lain dari pengukuran kinerja perusahaan semen. Selama ini pengukuran 

kinerja perusahaan hanya berpatokan pada ROI saja, tentu hal itu tidak 

mencerminkan kinerja perusahaan semen secara riil. Oleh karena itu, penulis 

berusaha untuk mencoba menganalisis penilaian kinerja perusahaan dari sisi lain 

yaitu dari metode EVA  yang penerapannya di Indonesia masih jarang dilakukan.  

Selama beberapa tahun terakhir ini, dalam penilaian kinerja keuangan 

perusahaan, telah berkembang suatu pendekatan baru yaitu EVA. Pendekatan ini 

mula-mula dipopulerkan pada akhir tahun 1980-an oleh Stern Stewart Co. Dengan 

formula baru bahwa EVA adalah faktor yang paling relevan dan menentukan dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Menurut Stern Stewart, EVA adalah 

indikator internal yang mengukur kekayaan pemegang saham yang diciptakan atau 

dimusnahkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan EVA ini 

dilandasi konsep bahwa kita tidak mengetahui apakah operasi perusahaan benar-benar 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sampai perusahaan menetapkan nilai 

sesungguhnya dari Cost of Capital dari seluruh modal yang ditanam. Dengan 

menggunakan konsep EVA ini kita dapat mengukur berapa profit yang sesungguhnya 

dari operasi perusahaan.  

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan.  Menurut 

Tunggal  (2001) dalam bukunya memahami  konsep EVA (Economic Value Added) 

dan VBM (Value Based Managament) yang dikutip oleh Erie Febrian dan Rr. 

Iramani (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mei 2005: 3) beberapa manfaat EVA dalam 

mengukur kinerja perusahaan antara lain: (1) EVA merupakan suatu ukuran kinerja 



PERBANDINGAN METODE ROI DAN METODE EVA SEBAGAI PENGUKUR 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

BAB I PENDAHULUAN 4

perusahaan yang dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa 

perbandingan dengan menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis 

kecenderungan (trend) (2) Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana 

perusahaan untuk investasi dengan biaya modal yang rendah.  

Dasar pengukuran pendapatan EVA adalah profit riil perusahaan, sehingga 

penggunaan pendekatan ini tidak membutuhkan perbandingan dengan perusahaan 

sejenis. Dengan menggunakan alat ukur ini, perusahaan akan lebih memfokuskan 

pada penciptaan nilai perusahaan (creating a firm’s value) karena memasukkan unsur 

biaya modal dalam perhitungannya sehingga pendekatan ini tidak hanya mengukur 

tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan tapi juga secara eksplisit 

mempertimbangkan resiko yang dihadapi perusahaan. Penerapan EVA sebagai tolak 

ukur kinerja keuangan perusahaan dianggap lebih objektif dan bisa menjembatani 

kepentingan manajemen maupun investor.  

Manfaat lain penggunaan EVA, menurut Jim  Demello (2006: 132) 

keunggulan EVA yang lain adalah bahwa secara konseptual cukup sederhana dan 

mudah dijelaskan kepada para manajer yang tidak memiliki latar belakang keuangan 

karena EVA dimulai dengan laba operasi yang telah dikenal dan secara sederhana 

laba operasi tersebut dikurangi dengan beban atas modal yang diinvestasikan 

diperusahaan secara keseluruhan, di unit bisnis, atau bahkan satu pabrik, kantor, dan 

lini perakitan.   

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai penilaian kinerja 

keuangan perusahaan adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kanti Rahayu Utami mengenai Pengaruh Tingkat 

ROI Terhadap Dividen Payout Ratio pada Perusahaan Rokok yang telah Go 

Public. Tujuan dari penelitian tersebut adalah bagaimana tingkat ROI yang 

diperoleh, tingkat dividen payout ratio yang dimiliki perusahaan serta untuk 

mengetahui hubungan antara keduanya. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat ROI dan dividen payout ratio mengalami fluktuasi 

secara terus menerus, dan terdapat hubungan yang sangat kuat antara keduanya. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Risye Wulandari mengenai Analisis Pengaruh 

ROI Terhadap Kecukupan Dana dan Iuran Pensiun dari Pemberi Kerja pada 

Program Pensiun Manfaat  Pasti pada Dana Pensiun Pos Indonesia Dapenpos. 

Tujuan dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara ROI terhadap 

rasio kecukupan dana, apakah terdapat pangaruh antara rasio kecukupan dana 

terhadap iuran pensiun dari pemberi kerja, serta apakah terdapat pengaruh antara 

ROI dengan iuran pensiun dari pemberi kerja baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara ROI terhadap rasio kecukupan dana dan terhadap iuran 

pensiun dari pemberi kerja. dan tidak terdapat pengaruh antara rasio kecukupan 

dana terhadap iuran pensiun dari pemberi kerja. 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, terlihat bahwa untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan hanya menggunakan ROI sebagai suatu pengukur 

kinerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengambil 

fenomena lain yang tetap relevan untuk diteliti saat ini dan ingin melengkapi 

penelitian sebelumnya yaitu menekan EVA sebagai alternatif lain selain ROI dalam 

pengukuran kinerja perusahaan. Penggunaan EVA sebagai pengukur kinerja 

perusahaan diharapkan lebih akurat dan tepat. Dengan demikian, judul yang akan 

dituangkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

“Perbandingan Metode ROI dengan Metode EVA Sebagai Pengukur Kinerja 

Keuangan Perusahaan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikaskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan jika diukur dengan metode ROI. 

2. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan jika diukur dengan metode EVA. 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara metode ROI dan EVA sebagai 

pengukur kinerja keuangan perusahaan. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah mengumpulkan 

inspirasi tentang kinerja keuangan perusahaan bila diukur dengan metode ROI dan 

metode EVA. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk: 

1. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan jika diukur dengan metode ROI. 

2. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan jika diukur dengan metode EVA. 

3. Mengetahui perbedaan yang signifikan antara metode ROI dan EVA sebagai 

pengukur kinerja keuangan perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi badan-badan usaha maupun masyarakat, dapat memberikan informasi 

tentang manfaat pengukuran-pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang 

menggunakan ROI dan EVA. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai 

penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan ROI dan EVA. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

 
1.5 Kerangka Penelitian 

Persaingan global yang kini sudah merupakan fakta kehidupan perekonomian, 

baik bagi negara-negara industri maupun negara-negara berkembang, menjadikan 

semakin tingginya tingkat persaingan antar pelaku ekonomi. Hal tersebut membuat 

perusahaan khususnya perusahaan semen memikirkan kembali masalah kinerja 

keuangan dan efisiensi perusahaan. 

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi sekarang ini, pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia yang sedemikian sulitnya tentu menimbulkan banyak masalah 

terhadap kondisi suatu perusahaan. Agar kelangsungan hidup perusahaan dapat 
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dipertahankan dimasa-masa yang akan datang, sangat perlu bagi perusahaan 

menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini untuk meningkatkan 

kinerja keuangan atau paling tidak mempertahankan kinerja keuangan yang sudah 

dicapai.   

Tujuan perusahaan dalam perekonomian yang bersaing adalah untuk 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan 

dalam jangka panjang. Namun  keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut tidak 

tercapai begitu saja. Salah satu alat yang utama bagi pemimpin dalam membuat agar 

tujuannya tercapai adalah informasi akuntansi. Akuntansi sering juga disebut sebagai 

bahasa bisnis karena fungsinya yang mengkomunikasikan informasi suatu badan 

usaha terutama informasi yang dapat dikuantifikasikan dalam rangka pengambilan 

keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Informasi ini disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan.  

Fokus utama dari laporan keuangan adalah informasi mengenai prestasi 

perusahaan yang diukur dengan laba dan komponen-komponennya. Tujuan umumnya 

adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi perusahaan.  

Informasi akuntansi yang disajikan di neraca, laporan laba atau rugi, dan 

laporan keuangan lainnya dinyatakan dalam nilai absolut atau mutlak. Salah satu 

kegunaan informasi akuntansi adalah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja 

keuangan perusahaan. 

Ukuran yang lazim digunakan dalam penilaian kinerja perusahaan Semen 

selama ini dinyatakan dalam rasio-rasio keuangan dan laporan keuangan, seperti 

ROA, ROE, ROI dan lain-lain. Analisis rasio merupakan analisis kinerja jangka 

pendek yang dapat dimanipulasi yaitu dengan menggeser angka-angka yang secara 

akuntansi diperkenankan, misalnya perkiraan penghapusan, penyusutan cadangan, 

dan lain-lain. Disamping itu, dalam menganalisis tiap rasio tersebut, angka-angka 

yang diperoleh dari perhitungan tidak dapat  berdiri sendiri. Rasio tersebut baru 

berarti jika ada perbandingan dengan perusahaan sejenis yang mempunyai tingkat 
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resiko hampir sama dengan adanya analisis kecenderungan (trend) dan setiap rasio 

terhadap rasio pada tahun-tahun sebelumnya.  

ROI merupakan alat analisis yang lazim digunakan perusahaan semen untuk 

mengukur prestasi kerja dan operasi perusahaan. ROI sendiri merupakan rasio 

profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur keuangan perusahaan untuk menghasilkan 

laba atas investasi. Hal ini berarti bahwa profitabiitas yang baik akan memperkecil 

resiko perusahaan untuk bangkrut dan tidak bisa membayar utang-utangnya. Oleh 

karena itu, ROI merupakan alat bantu perusahaan dalam menganalisis apakah 

perusahaan telah bekerja efektif atau belum dan amat penting pula artinya bagi 

pemegang saham yang menanamkan modal serta para kreditur yang memberi hutang.  

Dengan menggunakan metode ROI, prestasi perusahaan semen diukur 

berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan investasi yang 

digunakan   atau dengan rumus: 

InvestasiTotal

ah PajakLaba Setel
ROI =  

ROI merupakan teknik analisis yang lazim digunakan oleh perusahaan semen 

untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan. ROI itu sendiri merupakan rasio yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Tetapi dalam hal pengukuran prestasi, 

sebaiknya tidak hanya menggunakan tolak ukur saja, karena ROI juga mempunyai 

titik-titik kelemahan yang perlu ditunjang oleh suatu metode pengukuran prestasi 

yang mampu  mengkompensasikan kelemahan tersebut. Kelemahan yang dapat 

disebut di sini adalah bahwa ROI tidak mendorong manajemen untuk melakukan 

investasi dalam proyek yang akan berakibat menurunkan ROI, meskipun proyek 

tersebut dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dan ROI 

mengakibatkan perusahaan hanya memusatkan perhatiannya pada sasaran jangka 

pendek dengan mengorbankan sasaran jangka panjang (Mulyadi, 2001: 450). 
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Pada akhir 1980-an, Stern Stewart & Co. memperkenalkan suatu formula baru 

yang mengukur kinerja perusahaan yang dikenal dengan EVA yang dalam 

pengukurannya dapat berdiri sendiri tanpa perlu membandingkan dengan perusahaan 

sejenis ataupun membuat suatu analisis kecenderungan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 

G. Bennet Stewart sebagai pencetus EVA, mendefinisikan EVA sebagai berikut: 

 
 “Economic Value Added is the financial performance measure that comes 
closer than any other to capturing the true economic profit of an enterprise. 
EVA also is the performance measure most directly linked to the creation of 
shareholder wealth over time” (Stewart, 
http://www.eva.com/evaabout/whatis.php) 

 
Ini berbeda dengan pengukuran keuntungan dalam akuntansi konvensional. 

Angka nilai bersih dalam laporan laba rugi hanya mempertimbangkan jenis biaya 

modal yang mudah terlihat, yaitu biaya bunga, sementara biaya ekuitas diabaikan. 

Dari pengertian tersebut kita dapat melihat perbedaan pengukuran kinerja perusahaan 

tahunan dengan mengurangi laba operasi setelah pajak (NOPAT) dengan beban biaya 

modal, dimana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat resiko yang ditanggung 

perusahaan. Hasil perhitungan EVA merupakan indikator ada atau tidaknya 

pernciptaan nilai dari suatu investasi. Nilai EVA yang positif menandakan bahwa  

tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan melebihi biaya modal atau tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan 

berhasil menciptakan nilai (creat value), sebaliknya nilai EVA yang negatif 

menyiratkan bahwa nilai perusahaan berkurang (destroy value) akibat tingkat 

pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang 

diharapkan. Namun jika EVA sama dengan nol, menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam posisi Break Event Point karena semua laba digunakan untuk membayar 

kewajiban kepada investor.  

Secara konseptual, EVA ada kemiripan dengan alat pengukur kinerja yang 

sering kita kenal dengan nama Residual Income (RI) sebagaimana yang banyak 
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didiskusikan dalam berbagai buku teks akuntansi dan manajemen. RI menitik 

beratkan pada kontrol terhadap laba dan investasi sedangkan nilai EVA merupakan 

suatu variasi dari RI dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan dengan 

perhitungan NOPAT dan Capital. 

 Sesuai dengan definisi EVA, maka EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

o EVA = (r – c*) x capital 

EVA = (r x capital) – (c* x capital) 

EVA = NOPAT – C* x capital 

(Tunggal, 2001: 4) 

o EVA = NOPAT – Biaya Modal  (Modal yang diinvestasilan x Biaya Modal)  

Young O’Byrne, terjemahan Lusy W, (2001: 49) 

      Dimana:  r = Rate of return 

 C* = Cost of capital, or the weighted average cost of capital 

 NOPAT = Net Operating Profit After Tax 

 Total biaya modal menunjukkan besarnya kompensasi atau pengembalian 

yang dituntut investor atas modal yang diinvestasikan  di perusahaan. Besarnya 

kompensasi tergantung pada tingkat resiko perusahaan yang bersangkutan dengan 

asumsi bahwa investor tidak suka dengan resiko (risk averse) semakin tinggi tingkat 

resiko, maka semakin naik tingkat pengembalian yang dituntut investor. 

Diperhitungkan biaya modal atas investasi merupakan keunggulan pendekatan EVA 

dibandingkan dengan pendekatan akuntansi lain dalam mengukur kinerja perusahaan.  

 Dalam perhitungan EVA perlu dilakukan penghapusan terhadap distorsi 

finansial dan akuntansi yang timbul dalam laporan keuangan.Untuk memperbaiki 

praktik laporan keuangan standar yang dianggap tidak memadai, beberapa pengguna 

dari EVA menyesuaikan laba yang disiapkan di bawah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterima secara umum (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) dengan 

harapan penyesuaian tersebut akan menghasilkan angka-angka EVA yang lebih dapat 

diandalkan. Tujuan umum adalah memperbaiki bias atau pemutarbalikan yang timbul 

baik karena kecenderungan dari manajer untuk mempermainkan angka-angka 

akuntansi atau karena kekurangan dalam model GAAP, seperti kegagalan untuk 

melaporkan dengan benar investasi dalam modal intelektual. 
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Sesuai dengan kerangka pemikiran dan tujuan yang telah dikemukakan di 

atas, penulis merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara metode ROI dan EVA 

sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan di sini bersifat studi komparatif, Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan 

emiten yang sudah terdaftar di BEJ (Bursa Efek Jakarta). Data penelitian ini 

merupakan gabungan dari deret waktu (Time Series) dan satu waktu untuk suatu 

fenomena (Cross Section). 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan yang sedang 

diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai 

sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan semen yang sudah terdaftar 

di BEJ. Metode sampling yang digunakan adalah sampel jenuh atau dengan kata lain 

sampel penelitian akan menggunakan semua populasi yang ada yaitu tiga perusahaan 

yang bergerak dibidang Semen dan terdaftar di BEJ. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di BEJ YPKP Jl. P. H. Hasan Mustopa No. 68 

Bandung. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian 

ini dimulai pada bulan September sampai dengan selesai. 


