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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode arus biaya 

persediaan, nilai persediaan dan profit margin secara simultan maupun parsial terhadap 

market value pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2008-

2012. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode arus biaya 

persediaan, nilai persediaan dan profit margin, sedangkan variabel dipendennya adalah 

market value. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlaah 40 perusahaan. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang 

memenuhi kriteria adalah 20 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan secara simultan metode arus biaya persediaan, nilai persediaan 

dan profit margin berpengaruh signifikan terhadap market value dengan tingkat signifikan 

0.000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode arus biaya persediaan dan nilai 

persediaan secara parsial berpengaruh signifikan tarhadap market value, sedangkan profit 

margin tidak bepengaruh signifikan terhadap market value. Nilai Adjusted R2 menunjukkan 

hasil sebesar 0.429 yang artinya 42.9% market value dipengaruhi oleh metode arus biaya 

persediaan, nilai persediaan dan profit margin. Sedangkan sisanya 57.1% di pengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Metode arus biaya persediaan, nilai persediaan, profit margin, market value 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Pada umumnya tujuan utama setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan yang sebesar-besarnya, memaksimumkan kemakmuran pemilik saham dan juga 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta untuk mengembangkan usahanya. 

Menurut Lubis (2008: 125), market value adalah nilai yang mencerminkan kondisi 

perusahaan dilihat dari kondisi ekuitas perusahaan di pasar yang tercermin dalam harga 

saham biasa dan jumlah lembar saham yang dikeluarkan perusahaan. 

 Persediaan memiliki andil yang besar dalam menjaga stabilitas operasional 

perusahaan. Begitu pentingnya peran persediaan, maka diperlukan suatu pemilihan metode 

akuntansi persediaan yang tepat bagi suatu perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki 

kebijakan yang sama dalam memilih metode akuntansi persediaan karena metode akuntansi 

persediaan yang digunakan juga harus memperhatikan jenis kegiatan operasional perusahaan. 

 Laba yang diperoleh perusahaan dipakai untuk keputusan investasi dan operasi. Untuk 

keputusan investasi, investor lebih menyukai perusahaan yang melaporkan laba yang lebih 

besar (dengan asumsi besaran perusahaan sama dan berada dalam satu industri). Ini bermakna 

bahwa perbedaan dalam laba mencerminkan perbedaan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya. Kinerja perusahaan yang baik diperlukan untuk menarik minat investor untuk 

berinvestasi di perusahaan. (Setiyanto, 2012). 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan metode arus biaya persediaan terhadap market 

value pada perusahaan dagang  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan nilai persediaan terhadap market value pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan profit margin terhadap market value pada 

perusahaan dagang  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan metode arus biaya persediaan, nilai 

persediaan, dan profit margin terhadap market value pada perusahaan dagang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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LANDASAN TEORI 

Market Value 

Menurut Prihadi (2013: 11-13), market value (nilai pasar) merupakan indikator yang 

digunakan oleh pembeli dan penjual di pasar, dalam hal ini adalah pasar modal. Nilai pasar 

adalah nilai yang digunakan untuk transaksi. Nilai pasar paling mewakili dalam menilai 

perusahaan, karena nilai tersebut mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan oleh pemilik 

saham apabila ingin menjualnya. Dengan menghitung nilai pasar dari saham yang dimiliki di 

sebuah perusahaan, maka investor dapat menilai kekayaannya pada saat itu juga. Market 

value diperoleh dengan mengalikan harga pasar per lembar saham dengan jumlah lembar 

saham. 

Persediaan 

Bagi sebagian perusahaan, persediaan merupakan bagian yang paling aktif dalam 

operasi perusahaan, yang secara terus-menerus dibeli atau diproduksi dan dijual. Sebagian 

besar dari sumber daya perusahaan dapat diinvestasikan dalam barang yang dibeli atau 

diproduksi. Akan tetapi, kemajuan dalam teknologi informasi telah memungkinkan 

perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola tingkat persediaan mereka. (Stice, James dan 

Fred, 2009: 571-572) 

Metode Arus Biaya Persediaan 

Menurut Weygant, Donald dan Paul (2007: 334-339), metode-metode arus biaya 

persediaan antara lain: 

1. Menggunakan Perhitungan Biaya Arus Fisik Aktual – Identifikasi Khusus 

Metode ini menelusuri arus fisik aktual dari barang. Aturan yang umum adalah 

ketika memungkinkan, identifikasi khusus merupakan metode yang ideal dalam 

mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Metode tersebut 

melaporkan persediaan akhir dengan biaya aktual dan pemadanan harga pokok 

penjualan aktual dengan pendapatan penjualan. 

2. Menggunakan Metode Arus Biaya yang Diasumsikan - FIFO, LIFO, dan Biaya Rata-

rata.  

Metode FIFO (FIFO method) mengasumsikan bahwa barang yang pertama 

kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Metode LIFO (LIFO method) 

mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali 
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dijual. Metode biaya rata-rata (average cost method) mengasumsikan bahwa barang 

yang tersedia untuk dijual memiliki biaya per unit yang sama (rata-rata). 

Profit Margin 

Menurut Kasmir (2008: 199-200), profit margin on sales atau ratio profit margin atau 

margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan profit margin. 

Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Untuk margin laba kotor dengan rumus: 

 

 

 

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara 

penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk 

penetapan harga pokok penjualan. 

2. Untuk margin laba bersih dengan rumus: 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Hubungan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Pengaruh Metode Arus Biaya Persediaan Terhadap Market Value 

 Menurut Arif dan Resti (2009), metode arus biaya persediaan yang berbeda dapat 

mempengaruhi nilai bersih sekarang dari perusahaan. Kondisi ini mengharuskan manajer 

bertindak rasional dan berupaya memaksimalkan nilai perusahaan. Perbedaan nilai bersih 

perusahaan juga berdampak pada perbedaan market value perusahaan yang tercermin di 

dalam harga saham perusahaan. Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Efendy (2010) yang menyatakan bahwa metode arus biaya persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap market value. 

 

 

net profit margin = 

 

earning after interest and tax 

                    sales 

 

 

gross profit margin = 

 

Penjualan bersih - HPP 

                sales 
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Pengaruh Nilai Persediaan Terhadap Market Value 

  Menurut Sudaryono dan Hilda (2007), keberhasilan perusahaan didalam menentukan 

besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan akan berpengaruh langsung terhadap 

keuntungan perusahaan yang akan direspon oleh investor. Respon investor biasanya berupa 

keinginan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga akan menaikkan 

harga saham perusahaan. Kenaikan harga saham perusahaan mencerminkan kenaikan market 

value perusahaan. Menurut Arif dan Resti (2009), nilai persediaan berpengaruh terhadap 

market value perusahaan disebabkan persediaan sebagai elemen utama dari modal kerja yang 

merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar dimana secara terus menerus 

mengalami perubahan dan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi 

perusahaan yang akan berpengaruh terhadap penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. 

Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Budi dan Yudha (2009) 

dan Efendy (2010) yang menyatakan bahwa nilai persediaan berpengaruh signifikan terhadap 

market value. 

 

Pengaruh Profit Margin Tehadap Market Value 

 Profit margin berpengaruh terhadap market value perusahaan karena profit margin 

mengindikasikan kemampuan suatu badan usaha untuk menghasilkan laba pada tingkat 

penjualan tertentu dan juga menilai kemampuan manajemen perusahaan untuk mengontrol 

berbagai pengeluaran yang langsung digunakan dalam menghasilkan penjualan yaitu 

pengeluaran untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

Profit margin yang tinggi sangat diinginkan, karena mengindikasikan pendapatan yang 

dihasilkan melebihi harga pokok penjualan. Informasi mengenai laba juga bermanfaat dalam 

menetapkan harga dalam suatu perusahaan (Smith & Skousen, 1989) dalam Daljono dan 

Endah (2005). Ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Garbo (2013) dan 

Sari (2007) yang menyatakan bahwa profit margin berpengaruh signifikan terhadap market 

value.  

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- H1: Terdapat pengaruh signifikan metode arus biaya persediaan terhadap market value 

perusahaan. 

- H2: Terdapat pengaruh signifikan antara nilai persediaan terhadap market value 

perusahaan 



6 
 

- H3: Terdapat pengaruh signifikan profit margin terhadap market value perusahaan. 

- H4: Terdapat pengaruh signifikan metode arus biaya persediaan, nilai persediaan, dan 

profit margin terhadap market value perusahaan. 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen  adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Arus Biaya Persediaan (X1) 

Variabel ini merupakan variabel dummy. Oleh karena itu, pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan skala nominal. Indikator variabel ini memberikan : 

Nilai 0 = pemilihan metode FIFO 

Nilai 1 = pemilihan metode rata-rata (average) 

2. Nilai Persediaan (X2) 

Diperoleh dari nilai persediaan akhir. 

3. Profit Margin (X3) 

Untuk mencari profit margin menggunakan rumus (Fahmi, 2011:136):  

 

 

Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel dependen adalah Market Value 

(Y). Menurut Wisayang (2011), rumus market value adalah sebagai berikut:  

           MV = harga saham x jumlah lembar saham yang beredar 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Menurut Siregar (2013: 56), populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012 yang berjumlah 40 perusahaan. 

 

 

 

earning after interest and tax 

                    sales 

 

 

profit margin = 
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Sampel 

Menurut Siregar (2013: 56), sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya 

sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk memenuhi sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang 

periode 2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Didalam penelitian ini sampel 

ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Siregar (2013: 60), 

teknik purposive sampling yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan sampel 

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 

 Kriteria-kriteria yang peneliti gunakan dalam proses pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2012. 

2. Perusahaan dagang yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan (annual 

report) yang telah diaudit untuk tahun 2008-2012 secara lengkap. 

3. Perusahaan menerapkan salah satu metode persediaan FIFO atau Average secara 

konsisten selama periode pengamatan. 

 

Prosedur Pemilihan Sampel 

Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

Perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2012 

- Perusahaan Wholesale                                                28 

- Perusahaan Retail                                                       12 

Jumlah populasi 

 

Dikeluarkan dari sampel karena: 

- Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap 

selama periode pengamatan 

- Perusahaan yang menggunakan lebih dari satu metode 

arus biaya persediaan selama periode pengamatan 

 

 

 

 

40 

 

 

 

(11) 

 

( 9) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 20 

Perusahaan yang menggunakan metode FIFO 

Perusahaan yang menggunakan metode Average 

5 

15 

Jumlah keseluruhan sampel      20 

     

 Daftar sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Daftar Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

 1. FISH FKS Multi Agro Tbk 

 2. INTA Intraco Penta Tbk 

 3. INTD Inter Delta Tbk 
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 4. KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 

 5. LTLS Lautan Luas Tbk 

 6. MDRN Modern Internasional Tbk 

 7. MICE Multi Indocitra Tbk 

 8. OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 

 9. SDPC Millennium Pharmacon International Tbk 

10. TGKA Tigaraksa Satria Tbk 

11. TMPI AGIS Tbk   

12. TRIL Triwira Insanlestari Tbk 

13. WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk 

14. WICO Wicaksana Overseas International Tbk 

15. ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 

16. CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk 

17. HERO Hero Supermarket Tbk 

18. KOIN Kokoh Inti Arebama Tbk 

19. RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

20. SONA Sona Topas Tourism Industry Tbk 

            Sumber: www.idx.co.id 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Statistik Deskriptif 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS V.17.0 maka 

hasil uji statistik deskriptif data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

                Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MABP(X1) 100 0 1 .75 .435 

NP(X2) 100 3380 1750527 335214.55 379790.115 

PM(X3) 100 -3.35 .21 -.0132 .34885 

MV(Y) 100 5624 14246550 1031379.95 2023817.607 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah data yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah 100 data. X1 yaitu Metode Arus 

Biaya Persediaan (MABP) memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, 

nilai rata-rata (mean) sebesar 0.75, dan nilai standar deviasi sebesar 0.435. X2 yaitu Nilai 

Persediaan (NP) memiliki nilai minimum sebesar 3,380, nilai maksimum sebesar 1,750,527, 

nilai rata-rata (mean) sebesar 335,214.55, dan nilai standar deviasi sebesar 379,790.115. X3 

yaitu Profit Margin (PM) memiliki nilai minimum sebesar -3.35, nilai maksimum sebesar 

0.21, nilai rata-rata (mean) sebesar -0.0132, dan nilai standar deviasi sebesar 0.34885. Y yaitu 

Market Value (MV) memiliki nilai minimum sebesar 5,624, nilai maksimum sebesar 
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14,246,550, nilai rata-rata (mean) sebesar 1,031,379.95, dan nilai standar deviasi sebesar 

2,023,817.607.  

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2007: 110), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov, dengan kriteria jika p- value 

< 0.05 berarti data terdistribusi tidak normal. 

Hasil Uji Normalitas  

                               One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.24716964 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .261 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                  Sumber: Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya Kolmogorov-Smirnov adalah 1.009 

dengan signifikan 0.261. Nilai signifikan 0.261 > 0.05, hal ini berarti H0 gagal ditolak dan HA 

gagal diterima. Dengan demikian setelah variabel dependen ditransformasi ke LN, nilai 

signifikannya menjadi 0.261 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

residual berdistribusi normal. 

 

Uji Autokorelasi 

Menurut Trihendradi (2009: 213), uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian 

Durbin Watson (DW) sebagai berikut : 

1. Jika nilai 1.65 < DW < 2.35 maka tidak terjadi autokorelasi. 

2. Jika nilai 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 maka tidak dapat disimpulkan. 

3. Jika nilai DW < 1.21 atau DW > 2.79 maka terjadi autokorelasi. 
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                                                  Hasil Uji Autokorelasi 

             Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .668
a
 .446 .429 1.26651 1.961 

a. Predictors: (Constant), PM(X3), MABP(X1), NP(X2) 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

     Sumber : Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

  

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Durbin Watson (D-W test) yaitu 1.961. Ini 

menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara 1.65 dan 2.35 (1.65 < 1.961 < 2.35), sehingga 

model regresi ini bebas dari autokorelasi. 

 

Uji Multikolonieritas 

Untuk melihat terjadinya multikolonieritas atau tidak maka dilakuan uji 

multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada tabel summary, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance  < 0.10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya nilai tolerance 

> 0.10 data bebas dari multikolonieritas. 

2. Jika nilai variance inflation factor (VIF) > 10 maka terjadi multikolonieritas, 

sebaliknya nilai variance inflation factor (VIF) < 10 maka data bebas dari 

multikolonieritas. 

                                Hasil Uji Multikolonieritas 

                                              Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

MABP(X1) .852 1.173 

NP(X2) .844 1.184 

PM(X3) .985 1.015 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

         Sumber : Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel MABP (X1) yaitu metode 

arus biaya persediaan memiliki nilai tolerance sebesar 0.852 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 

1.173 < 10. Variabel NP (X2) yaitu nilai persediaan memiliki nilai tolerance sebesar 0.844 > 

0.10 dan nilai VIF sebesar 1.184 < 10. Variabel PM (X3) yaitu profit margin memiliki nilai 

tolerance sebesar 0.985 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.015 < 10. Dapat disimpulkan bahwa 
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semua variabel bebas (X) memiliki nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, yang artinya 

model regresi bebas dari multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada 

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya adalah 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -  

Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis scatterplot untuk melihat apakah 

terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah sebagai berikut (Ghozali, 2007: 105) : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Sumber : 

Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 
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Dari grafik scatterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola tertentu, titik – titik 

menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Y maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Namun meskipun demikian, analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang 

cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin 

sedikit jumlah pengamatan maka semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh 

sebab itu untuk menjamin keakuratan hasil dapat dilakukan salah satu uji untuk melihat 

apakah model regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji glejser 

(Ghozali, 2007: 107). 

 Hasil uji glejser yang dilakukan dengan bantuan program SPSS V.17.0 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Hasil Uji Glejser 

      Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.118 .153  7.316 .000 

MABP(X1) -.099 .190 -.057 -.521 .604 

NP(X2) -1.574E-7 .000 -.079 -.721 .473 

PM(X3) .205 .220 .095 .933 .353 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

 

 Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig. 

untuk variabel MABP (X1) yaitu metode arus biaya persediaan sebesar 0.604. Nilai sig untuk 

NP (X2) yaitu nilai persediaan sebesar 0.473. Nilai sig. untuk PM (X3) yaitu profit margin 

sebesar 0.353. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunya nilai sig. > 0.05, yang 

artinya model tidak mengandung atau bebas dari heteroskedastisitas. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

LN_MV  = β0 + β1DMABP + β2NP + β3PM 

 Hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 

V.17.0 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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                              Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
                                              Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.987 .255  

MABP(X1) 1.367 .317 .355 

NP(X2) 1.867E-6 .000 .423 

PM(X3) .645 .368 .134 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

        Sumber : Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

 Dari hasil uji regresi pada tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

LN_MV  = 10.987 + 1.367MABP + 1.867E-6NP + 0.645PM  

 Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh nilai konstanta  sebesar 10.987 

dengan masing – masing variabel sebagai berikut : 

1. Variabel MABP (X1) yaitu metode arus biaya persediaan memiliki nilai  koefisien 

regresi sebesar 1.367. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% metode arus 

biaya persediaan akan menyebabkan kenaikan market value (Y) sebesar 1.367 

dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

2. Variabel NP (X2) yaitu nilai persediaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

1.867E-6. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp.1 nilai persediaan akan 

menyebabkan kenaikan market value (Y) sebesar 1.867E-6 dengan asumsi bahwa 

nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 

3. Variabel PM (X3) yaitu profit margin memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0.645. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan profit margin akan 

menyebabkan kenaikan market value (Y) sebesar 0.645 dengan asumsi bahwa 

nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 
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Uji Hipotesis 

Uji Parsial (uji t) 

Hasil Uji Parsial 

                                                                     Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.987 .255  43.040 .000 

MABP(X1) 1.367 .317 .355 4.316 .000 

NP(X2) 1.867E-6 .000 .423 5.120 .000 

PM(X3) .645 .368 .134 1.754 .083 

a. Dependent Variable: Ln_Y 

      Sumber: Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel MABP (X1) yaitu metode arus biaya 

persediaan memiliki nilai t-hitung sebesar 4.316 > 1.985 (t-tabel α = 0.05, df = (100-4) = 96), 

sedangkan nilai signifikan (p-value = 0.000 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H1 diterima 

dan H0 ditolak, yang berarti metode arus biaya persediaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap maket value pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. Variabel NP (X2) yaitu nilai persediaan memiliki nilai t hitung 

sebesar 5.120 > 1.985 (t tabel α = 0.05, df = (100-4) = 96), sedangkan nilai signifikan (p-

value = 0.000 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak, yang berarti 

nilai persediaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap maket value pada perusahaan 

dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Variabel PM (X3) yaitu 

profit margin memiliki nilai t-hitung sebesar 1.754 < 1.985. (t tabel α = 0.05, df = (100-4) = 

96), sedangkan nilai signifikan (p-value = 0.083 > α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H3 tidak 

dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti profit margin secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap maket value pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji simultan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

V.17.0 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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                                       Hasil Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 123.965 3 41.322 25.761 .000
a
 

Residual 153.988 96 1.604   

Total 277.953 99    

a. Predictors: (Constant), PM(X3), MABP(X1), NP(X2) 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS V.17.0 (2014) 

Dari tabel diatas uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan bahwa 

nilai F-hitung sebesar 25.761 sedangkan F-tabel sebesar 2.700 dengan df pembilang =4-1=3, 

df penyebut =100-4=96 dan taraf signifikansi α = 0.05 sehingga F-hitung > F-tabel dan 

probabilitas signifikansi 0.000 < 0.05. Maka H0 ditolak dan H4 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keempat variabel secara simultan yakni metode arus biaya persediaan, 

nilai persediaan, dan profit margin berpengaruh signifikan terhadap market value pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

 Dari hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS V.17.0, juga menunjukkan 

nilai koefisien determinasi. Menurut Suliyanto (2011: 55), koefisien determinasi merupakan 

besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien 

determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan 

pada variabel tergantungnya. Hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS V.17.0 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

                                                               Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .668
a
 .446 .429 1.26651 1.961 

a. Predictors: (Constant), PM(X3), MABP(X1), NP(X2) 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

Sumber: Output pengolahan data SPSS V.17.0 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

adalah sebesar 0.429, hal ini menunjukkan bahwa 42.9% market value dipengaruhi oleh 

metode arus biaya persediaan, nilai persediaan dan profit margin. Dan sisanya 57.1% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 



16 
 

Pembahasan 

 Secara parsial variabel metode arus biaya persediaan (X1) diperoleh t hitung sebesar 

4.316 > t tabel 1.985 dan signifikan 0.000. Nilai sig. 0.000 < 0.05 ini berarti bahwa metode 

arus biaya persediaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap market value, sehingga H1 

diterima dan H0 ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Efendy 

(2010) yang menyatakan bahwa metode arus biaya persediaan berpengaruh signifikan 

terhadap market value. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode arus biaya persediaan 

yang tepat dalam perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi market value 

(nilai pasar) karena pemilihan metode arus biaya persediaan sangat penting dalam proses 

pengendalian persediaan. Setiap metode akuntansi persediaan yang digunakan akan memiliki 

beberapa implikasi, antara lain mempengaruhi laporan keuangan baik neraca maupun 

laba/rugi. Implikasi pemilihan metode akuntansi persediaan yang lain yaitu dapat 

mempengaruhi manajemen serta pihak pihak lain yang berkepentingan dalam mengambil 

keputusan. 

 Secara parsial variabel nilai persediaan (X2) diperoleh t hitung sebesar 5.120 > t 

tabel 1.985 dan signifikan 0.000. Nilai sig. 0.000 < 0.05 ini berarti bahwa nilai persediaan 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap market value, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono & Hilda 

(2007) dan Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa nilai persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap market value. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan 

mengindikasikan nilai persediaan mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan 

investasi, sehingga mempengaruhi permintaan akan saham perusahaan yang nantinya akan 

berdampak pada kenaikan harga saham perusahaan. Nilai persediaan juga mengindikasikan 

bahwa perusahaan melakukan perputaran modal usaha malalui persediaan yang nantinya akan 

mempengaruhi tingkat produksi dan penjualan. 

 Secara parsial variabel profit margin (X3) diperoleh t hitung sebesar 1.754 < t tabel 

1.985 dan signifikan 0.083. Nilai sig. 0.083 > 0.05 ini berarti bahwa profit margin (X3) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap market value, sehingga H1 tidak dapat diterima dan H0 tidak 

dapat ditolak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono 

& Hilda (2007) dan Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa profit margin tidak 

berpengaruh signifikan terhadap market value. Market value (nilai pasar) paling mewakili 

dalam menilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profit margin pada 

perusahaan dapat memberikan sinyal positif bagi investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi namun belum memastikan investor tersebut akan menanamkan modalnya di 
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suatu perusahaan. Hal ini juga menunjukkan investor lebih memperhatikan besarnya aset 

perusahaan dibandingkan laba perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

investasinya.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode arus biaya persediaan (MABP) berpengaruh signifikan terhadap market value 

pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. Nilai persediaan (NP) berpengaruh signifikan terhadap market value pada perusahaan 

dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

3. Profit margin (PM) tidak berpengaruh signifikan terhadap market value  pada 

perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

4. Metode arus biaya persediaan, nilai persediaan, dan profit margin  secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap market value pada perusahaan dagang yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan oleh penulis, yaitu: 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan 

menambahkan variabel lain karena nilai Adjusted R Square sebesar 42.9% yang 

mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi market 

value yaitu sebesar 57.1%. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sampel penelitian untuk 

dapat membuktikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk menilai market value. 

3. Bagi investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan dagang yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan metode arus biaya persediaan dan 

nilai persediaan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai market value karena pada 

penelitian ini menunjukkan metode arus biaya persediaan dan nilai persediaan 

berpengaruh signifikan terhadap market value.  
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