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ABSTRACT 

Financial management objective is to maximize 
shareholder wealth by increasing firm value is intrinsic 
value and market value of the company. To achieve the 
objectives of financial management of premises ways to 
increase profits. With the increase in profit every year 
mean that these companies experienced profit growth. 
With the increase in corporate profit growth will 
increase the corporate value that is also an intrinsic 
value and market value of the company. Intrinsic value 
is the fair value of stock based on company financial 
performance. While the value of the stock market is 
the stock price prevailing in the market. 

The purpose of this study was to determine the 
effect of profit growth, as measured by net profit 
growth per year towards its intrinsic value as measured 
by the earning multiplier and market value, as 
measured by stock market price. This research was 
conducted from 2006 until the year 2010, by taking a 
sample of two companies namely PT Indofood Sukses 
Makmur, Tbk and PT Mayora Indah, Tbk. 

Based on the analysis, changes in profit growth at 
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk has increased the 
impact on the intrinsic value and market value of the 
company from 2009 until 2010. It was indicated where 
in 2006 to 2007, 2007 to 2008, and 2008 to 2009 
changed in profit growth can not increase the intrinsic 
value and market value of the company. The profit 
growth of PT Mayora Indah, Tbk has  increased the 
impact on  the intrinsic value and market value of 
company. It was indicated where in 2006 to 2007 
changed profit growth will support improvements to 
the intrinsic value  which was followed by an increase 
in market value in the year 2006 to year 2007. In 2008 
to 2009, the profit growth value changes in return on 
equity resulting in increased impact on increasing the 
intrinsic value of which is followed by an increase in 
market value of PT Mayora Indah, Tbk. This was also 
seen in 2009 to 2010, the value of profit growth PT 
Mayora Indah, Tbk has increased the impact on the 
intrinsic value and followed with increased market 
value from 2009 to 2010. Only in 2007 to 2008 changed 
in profit growth can not enhance the intrinsic value and 
market value of the company.  

The result of calculation at the two firms are profit 
growth of PT Mayora Indah, Tbk, which have an impact 
to the intrinsic value and market value is better than 
the profit growth which affects to the intrinsic value 
and market value of PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. 
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PENDAHULUAN 

Laba merupakan salah satu alat ukur bagi suatu 
perusahaan untuk bertahan dan melanjutkan 
operasinya. Laba adalah tambahan penghasilan bersih 
yang berupa harta benda dan uang yang dapat 
digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Laba tidak muncul secara otomatis, melainkan 
diiringi dengan tanggung jawab perusahaan baik 
terhadap karyawan, pelanggan maupun pemilik dan jika 
tidak maka kelangsungan hidup perusahaannya akan 
terancam. Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk 
dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien 
dan efektif, sehingga perusahaan yang dapat mengelola 
aktivanya dengan lebih efektif dan efisien akan 
mendapatkan laba yang lebih baik pula. Tujuan utama 
jangka pendek perusahaan adalah memaksimalkan laba 
perusahaan sedangkan tujuan jangka panjang 
perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. 
Untuk mengetahui nilai perusahaan maka kita harus 
mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan 
saham. Harga pasar saham merupakan salah satu 
indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara 
keseluruhan. Saham merupakan salah satu instrument 
pasar keuangan yang paling popular, saham juga 
merupakan instrument investasi yang banyak dipilih oleh 
para investor karena mampu memberikan keuntungan 
yang menarik. Dalam melakukan pembelian saham, 
sebelumnya investor melakukan penilaian dengan baik 
terhadap perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar 
saham yang dibeli, mampu memberikan tingkat return 
sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu aspek yang 
menjadi bahan penilaian bagi investor adalah nilai pasar 
perusahaan. 

Nilai perusahaan sangat penting bagi perusahaan 
karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka 
akan memaksimalkan kesejahteraan para pemegang 
saham. Nilai dari suatu perusahaan bergantung tidak 
hanya pada kemampuan menghasilkan arus kas, tapi 
bergantung juga pada karakteristik operasional dan 
keuangan dari perusahaan yang diambil alih. Untuk 
menentukan harga yang dapat diterima untuk sebuah 
perusahaan maka beberapa faktor dievaluasi secara 
hati-hati. Adapun beberapa variabel kuantitatif yang 
sering digunakan sebagai usaha untuk memperkirakan 
nilai perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi : nilai buku, 
nilai appraisal, harga dari saham, arus kas yang 
diharapkan. 

Penciptaan nilai perusahaan dilakukan melalui 
penciptaan laba sebagai hasil dari pengelolaan sumber 
daya perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan wajar 
menghendaki kemakmuran yang semakin meningkat dari 
waktu ke waktu. Peningkatan ini tidak lepas dari 
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pertumbuhan kinerja keuangan manajemen, disamping 
itu pertumbuhan merupakan refleksi dari prospek 
perusahaan di masa yang akan datang. 

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam 
memaksimalkan nilai perusahaan adalah melalui 
pengelolaan aspek keuangan (manajemen keuangan). 
Nilai yang berhubungan dengan saham memiliki 
beberapa konsep yang memberikan makna berbeda, 
yaitu saham memiliki nilai buku (book value), nilai pasar 
(market value), dan nilai intrinsik (intrinsic value). 
Pengetahuan mengenai nilai pasar dan nilai intrinsik 
dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham mana 
yang murah dan yang mahal. Jika nilai intrinsik saham 
lebih besar dari harga pasar saham, maka harga saham 
tersebut dinilai undervalued dan sebaiknya dilakukan 
pembelian atau ditahan apabila saham tersebut telah 
dimiliki. Sebaliknya jika nilai intrinsik saham lebih kecil 
dari harga pasar saham, maka saham tersebut dinilai 
overvalued dan sebaiknya tidak dilakukan pembelian 
atau dijual apabila saham tersebut telah dimiliki.  

Untuk menunjang penilaian dan pencapaian tujuan-
tujuan diatas serta pengambilan keputusan yang tepat, 
maka perusahaan memerlukan dana yang sangat besar. 
Pada dasarnya suatu perusahaan dapat memenuhi 
kebutuhan dananya melalui berbagai sumber baik dari 
dalam perusahaan (intern) maupun dari luar perusahaan 
(extern), jika sumber dana intern yang ada tidak dapat 
mencukupi maka terpaksa harus menggunakan dana 
ekstern (baik dalam bentuk hutang maupun dengan 
mengeluarkan saham baru). 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi 
deskriptif, yaitu studi yang dilakukan dengan cara 
menguraikan dan menjelaskan variabel penelitian yang 
dilakukan penulis dan analisis rasio, yaitu merupakan 
suatu metode analisa pertumbuhan laba dengan 
membandingkan growth dengan nilai intrinsik dan nilai 
pasar perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia, sehingga diketahui ada tidaknya pengaruh 
dan hubungan antara pertumbuhan laba terhadap nilai 
intrinsik dan nilai pasar perusahaan. 

Adapun prosedur pengumpulan data tersebut 
adalah: (1) Studi Lapangan (Field Research), (2) Studi 
Kepustakaan (Library Research) dan (3) pengumpulan 
data dari internet (Browsing) 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Pertumbuhan Laba  

Pertumbuhan laba adalah perkembangan laba yang 
terjadi pada suatu perusahaan dalam periode waktu 
tertentu apakah mengalami kenaikan laba atau 
sebaliknya mengalami penurunan. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan rumus pertumbuhan laba growth 
(g). Untuk menghitung growth (g) ini dapat digunakan 
rumus :  

 
 
 
 

Dimana : ROE = EAT/Equity 
b   = Porsi Laba ditahan atau (1-dpo) 
 

Analisis Pertumbuhan Laba PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh 
besarnya Growth (g) atau pertumbuhan laba pada PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk selama 5 tahun hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 1. Dari hasil perhitungan yang 
diperoleh, dapat diketahui apabila growth (g) 
mengalami peningkatan berarti persentase return on 
equity dan laba ditahan dari tahun ke tahun meningkat 
artinya perusahaan memiliki citra yang baik dan akan 
banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya. 
Sebaliknya apabila growth (g) mengalami penurunan 
berarti persentase return on equity dan laba ditahan 
dari tahun ke tahun menurun artinya perusahaan 
memiliki citra yang kurang baik.   
 
Tabel 1. Peningkatan Growth (g) PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk 

 
Sumber: Data Diolah 
 
Analisis Pertumbuhan Laba PT Mayora Indah, Tbk 

Besarnya Growth (g) atau pertumbuhan laba pada 
PT. Mayora Indah, Tbk selama 5 tahun hasilnya dapat 
dilihat pada tabel 2. Dari hasil perhitungan yang 
diperoleh, dapat diketahui apabila growth (g) 
mengalami peningkatan berarti persentase return on 
equity dan laba ditahan dari tahun ke tahun meningkat 
artinya perusahaan memiliki citra yang baik dan akan 
banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya. 
Sebaliknya apabila growth (g) mengalami penurunan 
berarti persentase return on equity dan laba ditahan 
dari tahun ke tahun menurun artinya perusahaan 
memiliki citra yang kurang baik 
Tabel 2. Peningkatan Growth (g) PT Mayora Indah, Tbk 

 
Sumber : Data diolah 
 
B. Analisis Nilai Intrinsik (Intrinsik Value) 

Nilai intrinsik merupakan nilai arus dana yang 
diharapkan terjadi dimasa datang berdasarkan pada 

Growth (g) = ROE x b 
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faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Earning 
Multiplier (EM) yang merupakan proksi dari nilai 
intrinsik. Untuk menghitung earning multiplier (EM) ini 
dapat digunakan rumus :  

 
Dari nilai earning multiplier (EM) yang diperoleh setiap 
tahun dikalikan dengan Earning Per Share (EPS) atau 
lembar per saham setiap tahunnya, maka akan diperoleh 
nilai intrinsik per saham.  
 
Analisis Nilai Intrinsik PT Indofood Sukses Makmur, 
Tbk 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh nilai intrinsik 
pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk selama 5 tahun 
hasilnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 3. Peningkatan Nilai Intrinsik PT Indofood Sukses 

Makmur, Tbk 

 
Sumber: Data diolah 
 
Analisis Nilai Intrinsik PT Mayora Indah, Tbk 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh 
nilai intrinsik pada PT Mayora Indah, Tbk selama 5 tahun 
hasilnya adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. Peningkatan Nilai Intrinsik PT Mayora Indah, 

Tbk 

 
Sumber: Data Diolah 
 
C. Analisis Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar adalah nilai asset yang berlaku dipasaran 
dan nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 
permintaan dipasaran. Dalam melakukan penelitian ini, 
data diambil dari indeks harga saham pada PT Indofood 
Sukses Makmur, Tbk dan PT Mayora Indah, Tbk selama 5 
tahun.  
Analisis Nilai Pasar PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 

Dalam analisis nilai Pasar PT Indofood Sukses 
Makmur, Tbk sampel data diambil dari harga saham 
yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dapat 
dilihat nilai pasar  PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 
selama 5 periode pada setiap akhir tahun dapat dilihat 
pada tabel 5. 
 

Tabel 5. Peningkatan Nilai Pasar PT Indofood Sukses 
Makmur, Tbk 

 
Sumber: Data IDX PT INDF, Tbk 
 
Analisis Nilai Pasar PT Mayora Indah, Tbk 

Dalam analisis nilai pasar PT Mayora Indah, Tbk, 
sampel data diambil dari harga saham yang ada Bursa 
Efek Indonesia (BEI), maka dapat dilihat nilai pasar  PT 
Mayora Indah, Tbk selama 5 periode pada setiap akhir 
tahun adalah sebagai berikut : 
Tabel 6. Peningkatan Nilai Pasar PT Mayora Indah, Tbk 

 
Sumber: Data IDX PT MYOR, Tbk 
 
D. Analisis Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dalam penelitian ini akan menganalisis 
pertumbuhan laba terhadap nilai perusahaan pada PT 
Indofood Sukses Makmur, Tbk dan PT Mayora Indah, Tbk. 
Dimana growth (g) atau pertumbuhan laba yang 
merupakan penilaian citra yang baik bagi perusahaan, 
sedangkan nilai intrinsik dan nilai pasar saham yang 
merupakan proksi dari nilai perusahaan.  
Analisis Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan 
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 

Dalam penelitian ini akan melakukan analisis 
pertumbuhan laba terhadap nilai perusahaan pada PT 
Indofood Sukses Makmur, Tbk selama 5 (lima) periode. 
Melalui analisis ini, maka dapat diketahui seberapa 
besar dampak pertumbuhan laba terhadap nilai 
perusahaan, maka dapat dilihat sebagai berikut : 
 
Tabel 7. Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan 
PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 
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Analisis Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan 
PT Mayora Indah, Tbk 

Dalam penelitian dilakukan analisis pertumbuhan 
laba terhadap nilai perusahaan pada PT Mayora Indah, 
Tbk selama 5 (lima) periode. Melalui analisis ini, maka 
dapat diketahui seberapa besar dampak pertumbuhan 
laba terhadap nilai perusahaan, maka dapat dilihat 
sebagai berikut. 
 
Tabel 8. Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan 

PT Mayora Indah, Tbk 

 
Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik simpulan 
bahwa pertumbuhan laba PT Mayora Indah, Tbk yang 
berdampak pada nilai intrinsik dan nilai pasar lebih baik 
dibandingkan pertumbuhan laba yang berdampak pada 
nilai intrinsik dan nilai pasar PT Indofood Sukses 
Makmur, Tbk. 

 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian dan 
pembahasan yang dilakukan pada PT Indofood Sukses 
Makmur, Tbk dan PT Mayora Indah, Tbk, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan PT 

Indofood Sukses Makmur, Tbk. 
Pertumbuhan laba PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 
berdampak pada nilai perusahaan. Hal tersebut 
ditunjukkan pada tahun 2007 ke tahun 2008, 
dimana perubahan perbandingan pertumbuhan laba 
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dari tahun 2007 
ke tahun 2008 mengalami penurunan growth (g) 
sebesar 19%. Penurunan growth (g) disebabkan 
oleh karena return on equity (ROE) mengalami 
penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan laba 
ditahan (b) mengalami penurunan dari tahun 2007 
ke tahun 2008. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
peningkatan nilai intrinsik dari tahun 2007 ke 
tahun 2008 sebesar 26% dimana nilai intrinsik 
tahun 2007 sebesar Rp. 1.681,50 meningkat 
menjadi sebesar Rp. 2.122,96 pada tahun 2008. 
Peningkatan nilai intrinsik diikuti dengan 
peningkatan nilai pasar sebesar 107% dari tahun 
2007 ke tahun 2008. Akan tetapi di tahun 2004 ke 
tahun 2005, tahun 2005 ke tahun 2006 dan tahun 
2006 ke tahun 2007 perubahan pertumbuhan laba 
tidak dapat meningkatkan nilai intrinsik dan nilai 
pasar perusahaan pada tahun tersebut. 

2. Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan PT 
Mayora Indah, Tbk. 

Pertumbuhan laba PT Mayora Indah, Tbk 
berdampak pada nilai perusahaan. Hal tersebut 
ditunjukkan dimana pada tahun 2004 ke tahun 
2005 perubahan growth (g) yang berdampak pada 
peningkatan nilai intrinsik pada tahun 2004 ke 
tahun 2005 yang diikuti dengan peningkatan nilai 
pasar pada tahun 2006 ke tahun 2005. Pada tahun 
2008 ke tahun 2007, nilai growth mengalami 
perubahan yang mengakibatkan porsi laba ditahan 
dan return on equity (ROE) mengalami peningkatan 
yang berdampak pada peningkatan nilai intrinsik 
yang diikuti dengan peningkatan nilai pasar PT 
Mayora Indah, Tbk. Nilai pasar mengalami 
peningkatan sebesar 69% yang disebabkan karena 
PT Mayora Indah, Tbk melakukan penambahan 
kapasitas pabrik dan menurunkan risk premium. 
Melihat sisi fundamental yang kuat dengan 
pertumbuhan bisnis secara organik yang konsisten, 
harga pasar PT Mayora Indah, Tbk masih 
direkomendasikan untuk melakukan pembelian. Hal 
tersebut juga terlihat pada tahun 2007 ke tahun 
2008, nilai growth PT Mayora Indah, Tbk 
mengalami perubahan yang mengakibatkan nilai 
laba ditahan PT Mayora Indah, Tbk mengalami 
perubahan yang berdampak pada penurunan nilai 
intrinsik PT Mayora Indah, Tbk dari tahun 2007 ke 
tahun 2008 dan diikuti dengan peningkatan nilai 
pasar PT Mayora Indah, Tbk dari tahun 2007 ke 
tahun 2008. Peningkatan nilai pasar ini terjadi 
karena adanya peningkatan dalam kinerja 
perusahaan yang baik pada tahun 2010 dan 
kenaikan besar pada deviden tunai yang diberikan 
perusahaan kepada pemegang saham. Hanya di 
tahun 2005 ke tahun 2008 perubahan pertumbuhan 
laba tidak dapat meningkatkan nilai intrinsik dan 
nilai pasar PT Mayora Indah, Tbk. 

3. Pertumbuhan Laba Terhadap Nilai Perusahaan PT 
Indofood Sukses Makmur, Tbk dan PT Mayora Indah, 
Tbk. 
PT Mayora, Tbk memiliki pertumbuhan laba yang 
tinggi dari pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. 
Pertumbuhan laba pada PT. Mayora Indah, Tbk 
mengalami peningkatan di tiap tahunnya, 
sedangkan untuk PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
mengalami fluktuasi pertumbuhan laba. Itu 
disebabkan karena PT. Mayora Indah, Tbk dapat 
meningkatkan return on equity (ROE) ditiap 
tahunnya. Sehingga menghasilkan pertumbuhan 
laba yang dari tahun ke tahun pun semakin 
meningkat. Sedangkan untuk PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk terjadi peningkatan pertumbuhan 
laba di tahun 2006 ke tahun 2007 tapi tidak pada 
tahun 2006 sampai dengan 2006 dan di tahun 2007 
ke tahun 2008 yang mengalami penurunan yang 
cukup signifikan. PT. Mayora Indah, Tbk memiliki 
hubungan dan pengaruh signifikan antara 
pertumbuhan laba dengan nilai intrinsik dan nilai 
pasar perusahaan. Itu disebabkan karena pada PT. 
Mayora Indah, Tbk terjadi pertumbuhan laba tiap 
tahunnya yang semakin meningkat yang 
menyebabkan nilai intrinsik dan nilai pasar pada 
PT. Mayora Indah, Tbk juga mengalami 
peningkatan. Beda dengan PT. Indofood Sukses 
Makmur, Tbk yang mengalami peningkatan nilai 
intrinsik dan nilai pasar tetapi tidak diikuti dengan 
peningkatan pertumbuhan laba, karena PT. 
Indofood Sukses Makmur, Tbk mengalami 
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penurunan pertumbuhan laba yang cukup 
signifikan. Selain itu, penurunan pertumbuhan laba 
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk disebabkan oleh 
produk unggulan yaitu Indomie sempat bermasalah 
di Taiwan pada tahun 2008. Maka dapat ditarik 
simpulan bahwa pertumbuhan laba PT Mayora 
Indah, Tbk yang berdampak pada nilai perusahaan 
lebih baik dibandingkan pertumbuhan laba yang 
berdampak pada nilai perusahaan PT Indofood 
Sukses Makmur, Tbk. 
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