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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan 

bagi perusahaan selain sektor perbankan. Hal ini terkait erat dengan dua fungsi 

yang dijalankan, yaitu fungsi ekonomi sangat penting dalam menjembatani 

hubungan antara penyedia, yang disebut dengan investor dan pengguna dana  

yang disebut dengan emiten atau perusahaan go public. Fungsi keuangan pasar 

modal ditunjukkan dengan keberadaannya yang memungkinkan pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menanamkan modal dengan harapan memperoleh 

hasil (return) dan perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk aktifitas 

perusahaan tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan. 

Investor yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk saham pada 

sebuah perusahaan seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut sebelum melihat aspek penting lainnya. Karena 

kinerja keuangan yang nampak dapat menunjukkan bagaimana modal dan asset 

yang sudah ada dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan dalam usahanya 

untuk sustainable dan growth. Selain itu, apabila kondisi keuangannya baik maka 

diprediksikan perusahaan tersebut akan mampu membiayai kebutuhan akan modal 

dan kewajibannya serta dapat memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya 

di masa yang akan datang. 
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Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

beberapa alat analisis keuangan, salah satunya yaitu analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan misalnya rasio 

profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage, dan lain-lain. Namun pengukuran 

dengan menggunakan analisis rasio memiliki kelemahan yaitu tidak 

memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya. Perhitungan ini hanya 

melihat hasil akhir (laba perusahaan) tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi 

perusahaan. Untuk memperbaiki adanya kelemahan pada analisis rasio kemudian 

muncullah pendekatan baru yang disebut Economic Value Added (EVA). 

Joel M. Stern dan George Bennet Stewart III dari Stern Stewart & Co di 

New York pada akhir tahun 80-an menciptakan alat ukur bantu untuk mengukur 

kinerja perusahaan yang disebut Economic Value Added (EVA). Pada dasarnya 

EVA menghitung economic profit dan bukan accounting profit. EVA mengukur 

nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta apabila 

perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas cost of capital perusahaan. 

Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi dengan cost of 

capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan 

kekayaan.  

Economic value added (EVA) sebagai metode yang memperhitungkan 

biaya modal sebagai pengganti resiko perusahaan diyakini merupakan metode 

yang tepat untuk mengukur nilai perusahaan. EVA mampu mencerminkan nilai 

bisnis rill perusahaan karena melibatkan perhitungan biaya modal yang 

mencerminkan pengembalian yang dibutuhkan untuk menutup resiko yang 
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dihadapi perusahaan. Menurut pandangan tradisional untuk mengukur kinerja 

keuangan, perusahaan yang efektif dan efisien adalah perusahaan dengan 

profitabilitas yang besar. Tetapi menurut pendekatan Economic Value Added 

(EVA), perusahaan yang efektif dan efisien adalah perusahaan yang mampu 

menghasilkan return saham sesuai atau melebihi return yang diharapkan oleh 

pemilik modal. 

Selain memperkenalkan EVA sebagai suatu metode penilaian kinerja 

operasional perusahaan, Stewart,1999 memperkenalkan suatu konsep penilaian 

kinerja bagi suatu perusahaan berdasarkan penilaian pasar modal pada suatu 

waktu tertentu yang disebut Market Value Added (MVA). MVA merupakan 

metode yang mengukur seberapa besar nilai tambah yang berhasil diberikan 

perusahaan kepada para investor. MVA secara teknis dapat diperoleh dengan cara 

mengalikan selisih antara harga pasar perlembar saham (Stock Price Per Share) 

dan nilai buku perlembar saham (Book Value Per Share) dengan jumlah saham 

yang dikeluarkan (Outstanding Share). Suatu perusahaan yang menghasilkan 

return lebih tinggi dari biaya modal akan menghasilkan MVA positif serta 

memiliki nilai pasar yang tinggi, begitu pula sebaliknya.   

Banyak studi yang telah dilakukan mengenai pengaruh Economic Value 

added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap return saham, tetapi 

beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti bermaksud untuk 

melakukan studi lebih lanjut melalui pengujian ulang (replication) atas penelitian 

terdahulu. Peneliti ingin mengetahui apakah jika dilakukan penelitian ulang 

dengan menggunakan sampel dan data yang berbeda serta periode pengamatan 
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yang lebih akhir dapat diketahui hasil yang konsisten. Apabila hasilnya konsisten, 

maka dapat disimpulkan bahwa Economic Value added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Perusahaan Manufaktur dalam sub sektor Food and Beverage  yang telah 

go public. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan difokuskan untuk 

mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “ Pengaruh 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Tbk (Sub Sektor Food and 

Beverage  Periode 2009-2013)” . 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) secara parsial terhadap Return saham pada Perusahaan 

Manufaktur yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia (Sub Sektor 

Food and Beverage Periode 2009-2013) ? 

2. Apakah ada pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) secara simultan terhadap Return saham pada Perusahaan 

Manufaktur yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia (Sub Sektor 

Food and Beverage Periode 2009-2013) ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 

1. Untuk mengkaji pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) secara parsial terhadap Return saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia (Sub 

Sektor Food and Beverage Periode 2009-2013) 

2. Untuk mengkaji pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) secara simultan terhadap Return saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang telah go publik di Bursa Efek Indonesia (Sub 

Sektor Food and Beverage Periode 2009-2013) 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi 

tambahan dalam berinvestasi di pasar modal sehingga bisa 

meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

pengambilan keputusan investasi dan dapat memperoleh imbalan hasil 

(return) yang memuaskan. Dan dapat juga digunakan untuk 

mengetahui efisien atau tidaknya pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen perusahaan, dengan melihat dari nilai perusahaan yang 

tidak lain adalah harga pasar saham perusahaan. Karena perubahan 

harga saham akan berpengaruh terhadap return saham. Hal ini sesuai 

dengan teori manajemen keuangan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh tambahan 

wawasan dan pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang didapat 

selama ini yang berhubungan dengan metode Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai alat untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan agar mendapatkan Return yang 

diharapakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi bagi 

dunia penelitian di lingkungan akademik dan professional. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Economic Value Added (EVA) 

2.1.1.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Istilah Economic Value Added (EVA) pertama kali dipopulerkan oleh 

Stewart & stern seorang analis keuangan dari perusahaan stern stewart & Co pada 

tahun 1993. Model EVA merupakan salah satu pengukur kinerja yang mengukur 

nilai tambah (added value) yang dihasilkan perusahaan kepada investor 

(shareholders). Model EVA berangkat dari konsep biaya modal (cost of capital) 

yakni risiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan investasinya. Cara EVA 

mengukur kinerja perusahaan adalah dengan mengurangkan laba dengan biaya 

modal. Cost of Capital sangat dipengaruhi oleh hubungan antara risiko (risk) dan 

tingkat pengembalian (return), dimana semakin besar risiko yang ditanggung oleh 

investor semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang dikehendaki.  

Di indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai 

Tambah Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk 

mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi 

semua biaya operasi dan biaya modal. (Tunggal,2001). 
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Economic Value Added (EVA) adalah ukuran nilai tambah ekonomis 

(Value Creation) yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktifitas atau 

strategi manajemen. EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil 

menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan 

tingkat penghasilan yang melebihi tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan 

tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya EVA negatif 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih 

rendah dari pada biaya modalnya. 

Ada beberapa pengertian EVA menurut para ahli yaitu sebagai berikut, 

menurut Utomo (1999), EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan 

perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. Prinsip EVA 

memberikan sistem pengukuran yang baik dalam menilai kinerja dan prestasi 

keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan langsung dengan 

nilai pasar suatu perusahaan. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2002), EVA atau disebut juga nilai 

tambah ekonomi adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan 

mengurangkan beban modal (capital charge) dari laba bersih operasi (net 

operating profit), dimana beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aset 

yang digunakan dengan suatu tingkat tarif (rate). Lebih lanjut lagi Anthony dan 

Govindarajan (2002) menyatakan bahwa ketika digunakan sebagai ukuran kinerja, 

EVA mendorong para manajer untuk meningkatkan nilai EVA dengan mengambil 

tindakan-tindakan yang konsisten dengan peningkatan nilai pemegang saham. 
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Menurut Young dan O’Byrne (2001) EVA sama dengan NOPAT 

dikurangi biaya modal. NOPAT merupakan laba operasi perusahaan setelah pajak 

dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan dari operasi berjalan. Sedangkan 

biaya modal sama dengan modal yang diinvestasikan perusahaan dikalikan 

dengan rata-rata tertimbang dari biaya modal (Weighted Average Cost of Capital 

/WACC). WACC sama dengan jumlah biaya dari setiap komponen modal (hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham) yang 

ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam struktur modal perusahaan pada 

nilai pasar. Modal yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang 

saham, seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang yang menanggung 

bunga, hutang, dan kewajiban jangka panjang lainnya.  

Sukarno (2002) menyatakan bahwa secara definitif EVA dapat diartikan 

sebagai ukuran operasional dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan 

perusahaan didalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan/atau 

investasi. Sukarno juga menyatakan bahwa perhitungan NOPAT tidak 

mengikutsertakan faktor non-operasional, misalnya laba/rugi dari penjualan aktiva 

tetap dan penghentian usaha. Sedangkan capital charges, sebagai aspek terpenting 

dan yang spesifik dari EVA, tidak semata-mata memperhitungkan beban bunga 

yang harus dibayarkan kepada para kreditur , tetapi juga beban-beban yang 

semestinya dibayarkan kepada pemegang saham. Capital charges adalah 

perkalian antara WACC dan invested capital.  
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Dalam hal ini WACC merupakan tingkat return minimum yang harus 

dihasilkan perusahaan untuk memenuhi harapan kreditur dan pemegang saham. 

Implementasi konsep EVA yang optimal mengisyaratkan transparansi 

internal/manajemen dalam menyampaikan laporan keuangan atau kondisi 

perusahaan. Good corporate govermance menjadi prasyarat mutlak untuk 

mengaplikasikan EVA secara baik dan benar. Secara teoritis, jika nilai EVA 

perusahaan makin besar berarti manajemen telah menciptakan nilai tambah 

ekonomis yang makin besar bagi operasional perusahaan. 

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2006), menyatakan bahwa 

EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk 

tahun yang bersangkutan, dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA 

mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk 

modal ekuitas, telah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa 

mengenakan beban untuk modal ekuitas. EVA juga menyajikan suatu ukuran 

yang baik mengenai sampai sejauh mana perusahaan telah memberikan tambahan 

pada nilai pemegang saham.  

Oleh karenanya, jika manajer berfokus pada EVA, hal ini akan dapat 

membantu memastikan bahwa mereka telah menjalankan operasi dengan cara 

yang konsisten dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Perhatikan pula bahwa EVA dapat dihitung untuk divisi-divisi sekaligus juga 

untuk perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar yang berguna 

untuk menentukan kompensasi manajerial pada seluruh tingkatan.   
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Rudianto (2013), menjelaskan bahwa EVA sebagai alternatif dari ROI, 

adalah pengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dengan mudah 

diintegrasikan dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, karena semua pengurangan 

biaya dan kenaikan pendapatan ada dalam istilah EVA (pengurangan biaya dalam 

suatu periode sama dengan kenaikan EVA dalam periode yang sama). EVA 

merupakan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai yang direfleksikan 

jumlah absolut dari nilai kekayaan pemegang saham yang dihasilkan, baik 

bertambah maupun berkurang setiap tahunnya. EVA juga merupakan alat yang 

berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling menjanjikan dan sekaligus 

sebagai alat yang cocok untuk mengendalikan operasi perusahaan. EVA 

digunakan sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, dimana kinerja perusahaan 

diukur dengan melihat selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya 

modal, lalu dikalikan dengan modal yang beredar pada awal tahun (rata-rata 

selama 1 tahun bila modal tersebut digunakan dalam menghitung tingkat 

pengembalian modal). 

EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta 

jika perusahaan memenuhi semua biaya operasi (operating cost) dan biaya modal 

(cost of capital). EVA mengukur nilai sebenarnya yang sedang diciptakan, yang 

menjadikannya sebagai ukuran kinerja lebih baik daripada  pertumbuhan 

penjualan, return on investment, earning per share, atau ukuran tradisional 

lainnya.  
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Rudianto (2013), juga mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan 

EVA pada suatu saat akan menyadari bahwa EVA bukanlah sekedar alat pengukur 

kinerja, tetapi perusahaan juga harus mengubah cara kerjanya, EVA adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengukur kinerja keuangan yang langsung berhubungan secara teoritis 

dan empiris pada penciptaan kekayaan pemegang saham, dimana 

pengelolaan agar EVA lebih tinggi akan berakibat pada harga saham 

yang lebih tinggi pula. 

2. Pengukur kinerja yang memberikan solusi tepat, dalam artian bahwa 

EVA selalu meyakinkan para pemegang saham, yang membuatnya 

menjadi satu-satunya matriks kemajuan keberlanjutan yang andal. 

3. Suatu kerangka yang mendasari sistem baru yang komprehensif untuk 

manajemen keuangan perusahaan yang membimbing semua keputusan, 

dari anggaran operasional tahunan sampai penganggaran modal, 

perencanaan stategik, akuisisi, divestasi. 

4. Metode yang mudah sekaligus efektif untuk diajarkan bahkan pada 

pekerja yang kurang berpengalaman. 

5. Metode ini merupakan pilihan utama dalam sistem kompensasi yang 

unik, dimana terdapat ukuran kinerja perusahaan yang benar-benar 

menyatukan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, 

dan menyebabkan manajer berpikir serta bertindak seperti pemilik. 
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6. Suatu kerangka yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan 

dan pencapaiannya pada investor, dan investor dapat menggunakan EVA 

untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang mempunyai prospek 

kinerja lebih baik dimasa mendatang.  

7. Lebih penting lagi, EVA merupakan suatu sistem internal corporate 

governance yang memotivasi semua manajer dan pegawai untuk bekerja 

sama lebih erat dan penuh antusias demi menghasilkan kinerja terbaik 

yang mungkin bisa dicapai.  

Peningkatan EVA dan penciptaan nilai dapat terjadi jika perusahaan dapat 

mencapai yang berikut ini ( Young &O’Bryne, 2001) : 

1. Meningkatnya pengembalian atas modal yang ada. Jika RONA 

meningkat sedangkan WACC dan modal yang diinvestasikan tetap, EVA 

meningkat. 

2. Pertumbuhan yang menguntungkan. Ketika sebuah investasi diharapkan 

mendapatkan pengembalian lebih besar dari dari WACC, nilai 

diciptakan. Bahkan jika sebuah strategi pertumbuhan diharapkan 

mengurangi RONA, nilai diciptakan selama pertambahan RONA 

melebihi WACC. 

3. Pelepasan dari aktivitas yang memusnahkan nilai.modal yang 

diinvestasikan menurun ketika sebuah bisnis atau divisi dijual atau 

ditutup. Jika pengurangan modal lebih mengganti kerugian dengan 

peningkatan perbedaan RONA dan WACC, EVA meningkat. 



14 

 

 

 

4. Periode lebih panjang dimana diharapkan mendapatkan RONA lebih 

besar daripada WACC. 

5. Pengurangan biaya modal. 

 

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat EVA 

 Tujuan dan manfaat penerapan motode EVA menurut (Tunggal, 2001)  

adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan penerapan motode EVA dalam suatu perusahaan adalah : 

1. mendapatkan hasil perhitungan nilai ekonomis perusahaan yang 

lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh EVA dihitung berdasarkan 

perhitungan biaya modal (cost of capital) yang menggunakan nilai 

pasar berdasarkan kepentingan kreditur terutama para pemegang 

saham dan bukan berdasar nilai buku yang bersifat historis. 

2. dapat mendukung penyajian laporan keuangan sehingga akan 

mempermudah bagi para pengguna laporan keuangan diantaranya 

para investor, kreditur, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  

b. Manfaat penerapan metode EVA di dalam suatu perusahaan adalah : 

1. Penerapan model EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai 

pengukur kinerja perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah 

penciptaan nilai (value creation). 
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2. Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan EVA 

menyebabkan perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham. Dengan EVA para manajer akan berpikir dan 

bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi 

yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan 

tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimumkan. 

3. EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modalnya. 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan 

yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari pada biaya 

modalnya. Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang 

dari total EVA yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai 

dari proyek tersebut dengan demikian sebaiknya diambil, begitu 

pula sebaliknya.  

2.1.1.3 Perhitungan EVA 

 Menurut Sukarno (2002) EVA dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

1. Menentukan Nilai EVA 

Nilai EVA diperoleh dari NOPAT dikurangi Capital Charges 

 

 

 

EVA = NOPAT – Capital Charges 
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2. Menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 NOPAT  atau laba operasi bersih setelah pajak merupakan 

sejumlah laba yang akan  dihasilkan jika perusahaan tidak memiliki utang 

ataupun aset finansial. 

 

 

 

3. Capital Charges 

Capital Charges didapat dengan mengalikan WACC dengan 

invested capital. Invested capital merupakan hasil dari penjabaran 

perkiraan dalam neraca untuk melihat besarnya modal yang diinvestasikan 

dalam perusahaan oleh kreditur dan pemegang saham serta seberapa besar 

modal yang diinvestasikan dalam aktivitas operasi dan operasional 

lainnya.  

Invested capital dapat dihitung dari hutang bank jangka pendek, 

pinjaman bank/sewa guna usaha atau obligasi jangka panjang yang jatuh 

tempo dalam setahun, kewajiban pajak tangguhan, kewajiban jangka 

panjang lainnya, hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan, dan 

ekuitas. Capital charges menunjukkan seberapa besar biaya kesempatan 

modal yang telah disuntikkan kreditur dan pemegang saham. 

 

 

NOPAT = EBIT (1- Tarif Pajak) 

 

Capital charges = invested capital x WACC 
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2.1.1.4 Keunggulan dan Kelemahan EVA 

 Menurut Iramani (2005), ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari 

metode EVA. Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan 

adalah dapat digunakan sebagai penciptaan nilai ( Value Creation). Keunggulan 

EVA yang lainnya adalah sebagai berikut : 

1) EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai konsekuensi investasi. 

2) Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang 

dilihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan 

memperhatikan harapan para penyandang dana secara adil dimana derajat 

keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang 

ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada nilai buku. 

3) Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain seperti 

konsep penilaian. 

4) Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus 

pada karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih 

sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders 

satisfaction concepts. 
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5) Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan 

sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat 

pengambilan keputusan bisnis. 

   

Selain berbagai keunggulan, metode EVA juga memiliki kelemahan-

kelemahan yaitu sebagai berikut: 

1) EVA hanya mengukur hasil akhir (result), metode ini tidak mengukur 

aktivitas-aktivitas penentu. 

2) EVA terlalu bertumpuh pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil 

keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-

faktor lain terkadang justru lebih dominan. 

 

Menurut Rudianto (2007), EVA sebagai alat penilai kinerja perusahaan, 

terlihat beberapa nilai unggul EVA dibanding ukuran kinerja konvensional 

lainnya. Beberapa keunggulan yang dimiliki EVA antara lain : 

1) EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang 

saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen 

yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham atau investor. 
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2) EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana/modal, mengeksposur pemberian pinjaman 

(piutang), dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. 

3) EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan 

semua masalah bisnis, mulai dari strategi dan pergerakannya sampai 

keputusan operasi sehari-hari. 

 

Tetapi disamping memiliki keunggulan, EVA juga memiliki beberapa 

kelemahan yang belum dapat ditutupi, antara lain : 

1) Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya 

biaya modal sendiri. Dalam perusahaan go public biasanya mengalami 

kesulitan ketika melakukan perhitungan saham. 

2) Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan untuk 

mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus diukur 

berdasarkan faktor kuantitatif dan kualitatif. 

 

Sebagai suatu alat pengukur pengukur kinerja keuangan perusahaan yang 

baru, konsep EVA memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan alat 

pengukur kinerja lain. Beberapa keunggulan tersebut menurut Sidharta (1997) 

adalah: 

1. EVA membuat para manajer memfokuskan perhatian pada kegiatan yang 

menciptakan nilai dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja 

berdasarkan kriteria maksimalisasi nilai perusahaan. 
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2. EVA menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijaksanaan 

struktur modalnya. EVA secara eksplisit memperhitungkan biaya modal 

atas ekuitas.  

3. EVA memperhatikan biaya modal secara eksplisit dan melakukan 

sejumlah penyesuaian terhadap laporan keuangan agar menjadi relevan. 

 

Tetapi walau demikian, menurut Shidarta (1997) konsep ini memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain : 

1) EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. 

2) EVA memerlukan estimasi atas biaya modal, dimana estimasi ini sulit 

untuk dilakukan dengan tepat pada perusahaan yang belum go public. 

 

2.1.1.5 Penilaian Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan EVA 

 Menurut Young dan O’Byrne (2001), untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan dengan model EVA tentang terdapat tidaknya proses nilai tambah 

adalah sebagai berikut : 

1) Jika EVA > 0, berarti ada nilai tambah ekonomi terhadap perusahaan 

selama masa operasionalnya. 

2) Jika EVA = 0, berarti bahwa perusahaan berada pada kondisi impas 

selama operasionalnya. 

3) Jika EVA < 0, berarti kinerja operasionalnya perusahaan gagal memenuhi 

harapan para investor. 
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2.1.2  Market Value Added (MVA) 

2.1.2.1 Pengertian Market Value Added (MVA) 

Menurut Young & O’byrne (2001) Market Value Added (MVA) adalah 

perbedaan antara nilai pasar perusahaan (termasuk ekuitas dan utang) dan modal 

keseluruhan yang diinvestasikan dalam perusahaan. Nilai pasar mencerminkan 

keputusan pasar mengenai bagaimana manajer yang sukses telah 

menginvestasikan modal yang sudah dipercayakan kepadanya, dalam 

mengubahnya menjadi lebih besar. Semakin besar MVA, semakin baik. Jika 

MVA negatif berarti nilai dari investasi yang dijalankan manajemen kurang dari 

modal yang diserahkan kepada perusahaan oleh pasar modal. Berarti kekayaan 

telah dimusnahkan.  

MVA meningkat hanya jika modal yang diinvestasikan mendapatkan 

tingkat pengembalian lebih besar daripada biaya modal. Ketika modal yang baru 

diperoleh diivestasikan pada proyek yang menciptakan nilai dengan NPV positif, 

maka MVA meningkat. Sedangkan ketika modal diinvestasikan pada proyek yang 

memusnahkan nilai dengan NPV negatif, maka MVA berkurang. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur  MVA, yaitu (1) jika MVA > 0, bernilai positif, 

berarti perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan 

oleh penyandang dana. (2) jika MVA < 0, bernilai negatif,  berarti perusahaan ini 

tidak berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh 

penyandang dana. 
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Menurut Arifin (2004) MVA merupakan hasil akumulasi kinerja 

perusahaan dari beberapa investasi yang telah atau yang akan dilakukan. Oleh 

karena itu, MVA mampu memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham 

dengan alokasi sumber daya yang tepat. MVA juga dapat disimpulkan sebagai 

pengukuran kinerja eksternal perusahaan.  

Nasser (2003) menyatakan bahwa, MVA merefleksikan seberapa besar 

pertumbuhan nilai yang dapat dikapitalisasi dan memaksimalkan nilai modal yang 

dipakai dalam suatu perusahaan. Selain itu, MVA juga merefleksikan seberapa 

pintar pihak manajemen dalam menciptakan atau meningkatkan kemakmuran 

terhadap modal pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, MVA dikatakan 

sebagai hasil akumulasi dari berbagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

yang menunjukkan penilaian dalam pasar modal. 

  Stewart ( dalam Rahayu, 2007) juga menyatakan bahwa MVA merupakan 

suatu pengukur kinerja yang tepat untuk menilai sukses tidaknya perusahaan 

dalam menciptakan kekayaan bagi pemiliknya. Jadi, kekayaan atau kesejahteraan 

pemilik perusahaan (pemegang saham) akan bertambah bila MVA bertambah. 

Peningkatan MVA dapat dilakukan dengan cara meningkatkan EVA yang 

merupakan pengukuran internal kinerja operasional tahunan, dengan demikian 

EVA mempunyai hubungan yang kuat dengan MVA. MVA sama dengan nilai 

perusahaan dikurangi dengan nilai buku modal.  
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Dalam Tunggal (2008), MVA menyatakan seberapa besar kemakmuran 

yang diciptakan atau dihilangkan oleh perusahaan. MVA menunjukkan berapa 

besar kekayaan atau keuntungan yang mampu dihasilkan perusahaan bagi 

pemegang saham apabila ia menjual sahamnya pada saat itu. 

2.1.2.2 Perhitungan Market Value Added (MVA) 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006), tujuan utama dari 

keputusan-keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran 

pemilik perusahaan. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa, harga saham bisa 

dipergunakan sebagai acuan. Kemakmuran pemegang saham dapat 

dimaksimumkan dengan memaksimumkan perbedaan anatara nilai pasar ekuitas 

dengan ekuitas (modal sendiri) yang diserahkan ke perusahaan oleh para 

pemegang saham (pemilik perusahaan). Perbedaan ini disebut sebagai Market 

Value Added (MVA) dan dapat di hitung dengan rumus : 

 

 

 

2.1.3 Return Saham 

2.1.3.1 Pengertian Return Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain 

yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas 

aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga  lain 

dipenuhi jika terjadi likuiditas.  

MVA =  Nilai Pasar Saham – Nilai Buku Ekuitas 
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Husnan (2002) menyatakan bahwa, sekuritas (saham) merupakan secarik 

kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek 

atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya, sedangkan 

menurut Tandelilin (2001), saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas 

aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi, saham adalah surat berharga 

yang diperdagangkan dipasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana saham tersebut menyatakan 

bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan 

tersebut.  

Menurut Hartono (2003), Dalam melakukan investasi di dalam pasar 

modal, tujuan utama yang ingin dicapai oleh pelaku pasar adalah memaksimalkan 

return. Return yang diperoleh pemegang saham yakni berupa capital gain / 

capital loss dan deviden. Capital gain diperoleh dari kegiatan jual beli saham. 

Capital gain akan tercipta apabila terjadi kenaikan harga saham, dan capital loss 

tercipta bila terjadi penurunan harga saham. Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi.  

Investor akan mempertimbangkan tingkat imbalan yang diharapkannya 

(expected return) dimasa yang akan datang untuk suatu investasi yang 

dilakukannya saat ini. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau 

return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan terjadi dimasa yang 

akan datang.ketidak pastian ini disebut sebagai resiko.  
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Resiko dan return mempunyai hubungan positif, yaitu semakin tinggi 

resiko semakin tinggi return yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya. Return total 

yaitu return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return 

total terdiri dari capital gain / capital loss dan yield. Capital gain / capital loss 

merupakan selisih harga investasi sekarang dan masa lalu. Sedangkan yield 

merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi tertentu 

dari suatu investasi. Yield saham merupakan sejumlah deviden kas yang 

dibayarkan.  

Menurut Jones (2000) .return is yield dan capital gain (loss).. (1) Yield, 

yaitu cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham (dalam 

bentuk dividen), (2) Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat 

pembelian dengan harga saham pada saat penjualan.  

Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan (2000) yang menyatakan 

bahwa .return from investment security is cash flow and capital gain / capital 

loss.. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan 

return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor 

atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital gain/ 

capital loss.  

Return saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu return sesungguhnya 

(realized return) dan return yang diharapkan atau return ekspektasi. Return 

sesungguhnya merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung dari selisih 

harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya.  
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Sedang return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang. Return tersebut memiliki dua komponen 

yaitu current income dan capital gain (Wahyudi, 2003). Bentuk dari current 

income berupa keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat 

periodik berupa dividen sebagai hasil kinerja fundamental perusahaan. Sedangkan 

capital gain berupa keuntungan yang diterima karena selisih antara harga jual dan 

harga beli saham. Besarnya capital gain suatu saham akan positif, bilamana harga 

jual dari saham yang dimiliki lebih tinggi dari harga belinya.  

Menurut Jogiyanto (2003) Return saham adalah hasil yang diperoleh dari 

investasi yang dilakukan para investor. Return saham dibedakan menjadi dua: (1) 

return realisasi merupakan return yang telah terjadi, (2) return ekspektasi 

merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang 

akan datang.  

 Return Saham ( stock of Return) adalah ukuran tingkat pertumbuhan suatu 

investasi yang biasanya dinyatakan dengan presentase terhadap nilai investasinya, 

seperti yang dinyatakan oleh Sharpe, Gordon dan Bailey (1999), bahwa “stock of 

return is the percentage change in value of an investment in financial aset (or 

portfolio of financial asets) over a specified time period.” 

2.1.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang penting 

untuk mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal 

tersebut.  
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Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan 

analisis lebih lanjut terhadap setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke 

bursa efek tersebut. Informasi atau pengumuman-pengumuman yang diterbitkan 

oleh emiten akan mempengaruhi para (calon) investor dalam mengambil 

keputusan untuk memilih portofolio investasi yang efisien. 

Menurut Jogiyanto (2000), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi 

setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga 

saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain.  

Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman yang masuk ke pasar 

memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh para pelaku di pasar modal. 

Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada saat transaksi 

perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan harga saham. 

Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham yaitu semakin tinggi 

harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh investor. 

Menurut Alwi (2003) bahwa pergerakan naik-turun harga saham dari suatu 

perusahaan go public menjadi fenomena umum yang sering dilihat di lantai bursa 

efek yang tidak banyak orang yang mengerti atau banyak yang masih bingung 

mengapa harga saham suatu perusahaan bisa berfluktuasi secara drastis pada 

periode tertentu.  
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Sebagai salah satu instrumen ekonomi ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham di suatu bursa efek, baik harga saham individual 

maupun harga saham gabungan misalnya IHSG dan indeks LQ45, yaitu faktor 

internal (lingkungan mikro) dan eksternal (lingkungan makro). 

 

Lingkungan mikro yang mempengaruhi harga saham antara lain (Alwi, 2003): 

1) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang, sekuritas yang hybrid, 

leasing, kesepakatan kredit, pemecahan saham, penggabungan saham, 

pembelian saham, joint venture dan lainnya. 

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements), seperti perubahan dan penggantian direksi, manajemen 

dan struktur organisasi. 

4) Pengumuman penggabungan pengambilalihan diversifikasi, seperti 

laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi dan 

diakuisisi,laporan divestasi dan lainnya. 

5) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembangan, penutupan usaha 

dan lainnya. 
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6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negosiasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share, 

price earning ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, 

dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan makro yang mempengaruhi harga saham antara lain 

(Alwi, 2003): 

1) Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. 

2) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

3) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume/harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading. 

4) Gejolak sosial politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya volatilitas 

harga saham di bursa efek suatu negara. 

5) Berbagai issue, baik dari dalam dan luar negeri, seperti issue lingkungan 

hidup, hak asasi manusia, kerusuhan massal, yang berpengaruh terhadap 

perilaku investor. 
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Harga saham dapat dikatan sebagai indikator dari nilai perusahaan. Dimata 

investor, harga saham mencerminkan tingkat keberhasilan pengelolaan 

perusahaan. Pada prinsipnya, semakin baik tingkat kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, akan semakin baik pula persepsi pasar terhadap nilai 

perusahaan sehingga harga pasar saham perusahaan akan mengalami peningkatan. 

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor yang 

menjadi daya pemicu berfluktuasinya harga saham, antara lain : 

1) Kondisi Fundamental Emiten 

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja 

emiten, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. 

Begitu juga sebaliknya, semakin menurun kinerja emiten, maka semakin 

besar kemungkinan merosotnya harga saham yang diterbitkan dan 

diperdagangkan. Untuk memastikan apakah kondisi emiten dalam posisi 

baik atau buruk, dapat dilakukan pendekatan analisis rasio yang 

menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan yang bersngkutan. 

2) Hukum Permintaan dan Penawaran 

Faktor hukum permintaan dan penawaran berada diurutan kedua setelah 

faktor fundamental karena begitu investor mengetahui kondisi 

fundamental karena begitu investor mengetahui kondisi fundamental 

perusahaan, tentunya mereka akan melakukan transaksi, baik jual maupun 

beli. Transaksi-transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga 

saham. 
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3) Tingkat Suku Bunga  

Faktor suku bunga ini penting untuk diperhatikan karena rata-rata semua 

orang, termasuk investor saham, selalu mengharapkan hasil investasi yang 

lebih besar. Dengan adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian 

hasil berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Investasi pada 

produk bank seperti tabungan atau deposito jelas lebih kecil resikonya 

dibanding investasi dalam bentuk saham. Karenanya investor akan 

menjual saham-sahamnya dan dananya kemudian akan ditempatkan 

dibank. Penjualan saham secara serentak ini akan berdampak pada 

penurunan harga saham secara signifikan.  

4) Dana Asing di Bursa 

Dana asing dibursa perlu diketahui karena memiliki dampak yang sangat 

besar. Jika sebuah bursa dikuasai oleh investor asing, maka ada 

kecenderungan transaksi saham sedikit banyak tergantung pada investor 

asing tersebut. 

5) News dan Rumors  

news dan rumors disini adalah semua berita yang beredar ditengah 

masyarakat, yang menyangkut berbagai hal, baik itu masalah ekonomi, 

sosial, politik, maupun keamanan.  

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat satu lagi faktor yang dapat 

mempengaruhi fluktuasi harga saham, yaitu kebijakan pemerintah dan 

dampaknya. Kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan bidang bisnis 

perusahaan emiten sangat berpengaruh terhadap harga saham.   
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2.1.3.3. Perhitungan Return Saham 

Menurut Jogianto (2009) Return saham dapat dihitung dengan rumus : 

     

 

 

Keterangan : 

Rit     =   tingkat keuntungan saham i periode t 

Pit     =   harga saham penutupan  i pada periode t 

Pit-1     =   harga saham penutupan  i pada periode sebelumnya 

Jika deviden dibagikan (Dit), rumusnya menjadi sebagai berikut : 

      

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Variabel Kesimpulan 

Pradhono dan 

Yulius Jogi 

Cristiawan 

(2004) 

Pengaruh EVA, 

Residual Income, 

Arus Kas Operasi 

dan Earnings 

terhadap Return 

Dependen = 

Return Saham 

Independen = 

EVA, Residual 

Income, Arus 

EVA dan 

Residual Income 

tidak mempunyai 

pengaruh 

signifikan 
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yang diterima oleh 

pemegang saham 

(studi pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta) 

Kas Operasi, 

Earnings. 

terhadap return 

yang diterima 

oleh pemegang 

saham, 

sedangkan 

Earnings dan 

Arus Kas Operasi 

mempunyai 

pengaruh nyata 

terhadap Return 

yang diterima 

pemegang saham.  

Lucky Boni 

Wibowo (2005) 

Pengaruh EVA dan 

Profitabilitas 

Perusahaan terhadap 

Return pemegang 

saham 

Dependen = 

Return Saham 

Independen = 

ROA, ROE, 

EVA 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa rasio 

Profitabilitas dan 

EVA tidak 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap Return 

pemegang saham. 

 



34 

 

 

 

Rahman Hakim 

(2006) 

Perbandingan 

kinerja keuangan 

perusahaan dengan 

metode EVA, ROA, 

dan pengaruhnya 

terhadap Return 

saham pada 

perusahaan yang 

tergabung dalam 

indeks LQ-45 di 

Bursa Efek Jakarta 

Dependen = 

Return Saham 

Independen = 

EVA , ROA 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa metode 

ROA memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap Return 

saham, 

sedangkan 

metode EVA 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap Return 

saham. 

Imam Ghozali 

dan Irwansyah 

(2002) 

Pengaruh EVA, 

MVA, dan ROA 

terhadap Return 

saham 

Dependen = 

Return Saham 

Independen = 

EVA, MVA, 

ROA 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

hanya MVA yang 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Return 

saham, 
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sedangkan EVA 

dan ROA tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap Return 

saham. 

 

Juliati Sjarief 

dan Aruna 

Wirjolukito 

(2004) 

Hubungan antara 

EVA, DER, dan 

Umur Perusahaan 

dengan perubahan 

Harga saham.  

Dependen = 

Harga Saham 

Independen = 

EVA, DER dan 

Umur 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa EVA dan 

Umur Perusahaan 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap 

perubahan harga 

saham, 

sedangkan DER 

tidak mempunyai 

pengaruh 

terhadap 

perubahan harga 

saham. 
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F.Agung 

Hirmawan dan 

Sukardi ( 2009) 

Pengaruh EVA, 

MVA dan Operating 

Income terhadap 

Return Saham pada 

Industri Sektor 

Mining di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2003-2007 

Dependen = 

Return Saham 

Independen = 

EVA, MVA, 

Operating 

Income 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa EVA, 

MVA dan 

Operating 

Income 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap Return 

Saham. 

Lehn dan 

Makhija (1996) 

Pengaruh EVA, 

MVA,ROA, ROE 

dan Return On Sales 

terhadap Stock 

Return 

Dependen = 

Stock Return  

Independen = 

EVA, MVA, 

ROA, ROE, 

Return On Sales 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa semua 

variabel 

berpengaruh 

positif terhadap 

Stock Return dan 

EVA mempunyai 

pengaruh yang 

paling tinggi 

terhadap Stock 

Return. 
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2.3 Kerangka konseptual 

 Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut kerangka konseptual yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut :  

Gambar 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan landasan teori, penelitian tedahulu dan kerangka konseptual 

yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini bisa 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Return Saham 

2. Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Return Saham  

Market Value 

Added (MVA) 

(X2) 

 

Economic Value 

Added (EVA) 

(X1) 

 

Return Saham 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kejadian 

yang sedang atau sudah terjadi, dimana peneliti memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah actual yang sedang atau sudah terjadi dan data yang diinginkan 

apa adanya tanpa manipulasi. 

Penelitian deskriptif menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, 

sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian ini 

bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu dan juga untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat 

populasi. 

3.2. Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), Populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 

populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverage Tbk tahun 

2009 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 14 perusahaan.  
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Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel yaitu metode purposive 

sampling dimana penelitian ini mempunyai tujuan atau target tertentu dalam 

memilih sampel.  

Salah satu metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode judgment sampling yaitu tipe pemilihan secara tidak acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Dan elemen populasi yang 

dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan 

informasi berdasarkan pertimbangan. (Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sampel yang dipilih adalah perusahaan Food and Beverage Tbk tahun 2009 

sampai dengan 2013. 

2. Perusahaan tersebut telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2009 sampai dengan 2013. 

3. Melakukan pelaporan keuangan yang dipublikasikan selama periode 2009 

sampai dengan 2013.  

4. Melakukan penutupan buku pada akhir desember untuk setiap tahunnya. 

5. Perusahaan yang hanya mengeluarkan deviden selama periode 2009 sampai 

dengan 2013. 
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Berdasarkan kriteria diatas sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah 6 (enam) perusahaan yang memenuhi syarat penelitian dalam periode 

2009-2013. Perusahaan tersebut adalah PT. Cahaya Kalbar Tbk, PT. Delta 

Djakarta Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT. Multi Bintang Indonesia 

Tbk, PT. Sekar Laut Tbk dan PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk. 

3.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

      Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Variabel bebas / independent variable (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/teikat 

(Sugiyono, 2010). Berdasarkan judul yang penulis ajukan, termasuk di 

dalam variabel bebas adalah Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA). 

a. Economic Value Added (X1) 

Menurut sukarno (2002) EVA adalah suatu ukuran operasional dari 

manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. EVA dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

   

  

EVA = NOPAT –  capital charges 

 = NOPAT – (Invested Capital x WACC) 
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b. Market Value Added (X2)  

Menurut Husnan dan Pujiastuti (2006) MVA merupakan perbedaan 

antara nilai pasar saham dan nilai buku ekuitas dalam perusahaan. MVA 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2. Variabel terikat / dependent variable (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah return saham.  

Menurut Jogianto (2009) Return saham merupakan hasil yang diperoleh 

dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dan dapat dihitung 

dengan rumus : 

     

 

 

Keterangan : 

Rit     =   tingkat keuntungan saham i periode t 

Pit     =   harga saham keuntungan saham i periode t 

Pit-1     =   harga saham penutupan  i pada periode sebelumnya 

 

 

 

MVA =  Nilai Pasar Saham – Nilai Buku Ekuitas 
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Jika deviden dibagikan (Dit), rumusnya menjadi sebagai berikut : 

      

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, 

surat-surat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter dalam 

penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang 

dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis domuken yang dikenal 

dengan content analysis (Indriantoro dan Supomo, 1999).  

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memalui media perantara. 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berupa laporan keuangan perusahaan Food and Beverage Tbk. Data ini 

diperoleh  diambil langsung di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan 

Surabaya, Jl.Basuki Rahmat No.46 Surabaya. 
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2. Data tentang laba sebelum beban beban pajak, beban pajak perusahaan, 

modal saham, jumlah hutang jangka panjang dan beban bunga yang diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan selama periode penelitian mulai 2009 

sampai 2013. 

3.5. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah validitas, 

reliabilitas, dan obyektif.  

1. Validitas data 

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti.  

2. Reliabilitas data 

Reliabilitas data adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relative sama dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relative konsisten, maka alat ukur tersebut reliabilitas. 

3. Data Objektif 

Data objektif adalah data yang dapat diobservasi dan diukur, dapat 

diyakini keabsahannya, tapi juga melibatkan perkiraan dan asumsi, dengan 

didukung dengan fakta atau data. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Untuk memecahkan masalah maka penelitian ini menggunakan Statistik 

deskriptif yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum.  

Statistik deskriptif umunya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data 

demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara 

lain berupa : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi 

(deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). 

3.6.2.   Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi berganda digunakan dan memberikan hasil yang 

representatif juga harus memenuhi asumsi klasik yaitu tidak terjadi 

multikolinearitas, heteroskdastisitas dan autokorelasi. Asumsi-asumsi tersebut 

antara lain : 

1. Asumsi Normalitas 

Untuk menguji apakah sampel penelitian memiliki distribusi normal 

maka digunakan penguji Kolmogorov-Smiirnov Goodness of Fit Test terhadap 

masing-masing variabel.  
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Kreiteria pengambilan keputusan adalah : 

a) Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

b) Jika Probabilitas < 0,05, maka  H0  ditolak. 

2. Uji Multikolinearitas 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

adalah dengan menggunakan nilai Value Inflation Faktor (VIF) dan nilai 

toleransi. Jika nilai toleransi kurang dari 1 atau VIF lebih besar dari 10 

menunjukkan bahwa multikolinearitas signifikan (Cooper & Schindler, 

2011).  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk pengujian heterokedastisitas, penulis menggunakan alat 

analisis grafik (scatterplot). Pada analisis grafik scatterplot deteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat jika tidak ada 

pola tertentu pada grafik scatterplot maka tidak terjadi heterokedastisitas 

dengan kata lain homoskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi  

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji statistik 

Durbin Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

dengan cara melihat besaran  D-W (Durbin-Watson) sebagai berikut: 

\Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 
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3.6.3.  Analisis regresi linear berganda 

Penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Oleh 

karena itu model statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, dimana 

variabel bebasnya adalah economic value added (EVA) dan market value added 

(MVA), sedangkan variabel terikatnya adalah return saham. Sehingga dapat 

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 Y = α + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

 Y  = Return saham 

 α   = Konstanta 

 X1   = EVA 

 X2   = MVA 

b1,b2   = Koefisien regresi 

 e   = Kesalahan random 

3.6.4.   Uji Hipotesis 

3.6.4.1. Uji – t  

  Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian 

terhadap koefisien parsial  dengan menggunakan uji t. Analisa regresi secara 

univariate dengan  penggunaan metode t-test  dengan taraf signifikansi 0,05 

dengan df = 95% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent secara parsial terhadap variabel dependent.  
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Untuk membuktikan koefisien suatu model regresi itu secara statistic signifikan 

atau tidak dipakai nilai t statistik. 

1. Jika tsig < 0.05 maka variabel bebas (independen) berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). 

2. Jika tsig > 0.05 maka variabel bebas (independen) tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). 

 

3.6.4.2. Uji – f  

 Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian 

terhadap koefisien secara simultan  dengan menggunakan uji f. Analisa regresi 

secara univariate dengan  penggunaan metode f-test  dengan taraf signifikansi 

0,05 dengan df = 95% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent secara simultan terhadap variabel dependent. Untuk membuktikan 

koefisien suatu model regresi itu secara statistic signifikan atau tidak dipakai nilai 

f statistik. 

1. Jika fsig < 0.05 maka variabel bebas (independen) berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). 

2. Jika fsig > 0.05 maka variabel bebas (independen) tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

4.1. PENYAJIAN DATA 

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

yang telah dikumpulkan tersebut berupa laporan keuangan dari Perusahaan Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. Data 

tersebut diambil yang di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya Jl. 

Basuki Rahmat No.46 Surabaya. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk 

mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) terhadapa Return Saham. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, serta kepentingan penguji hipotesis, maka analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi analisis statistik. 

 Analisis statistik adalah analisis yang mengacu pada perhitungan data 

penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan bantuan komputer 

melalui program SPSS 21.variabel penelitian yang telah terkumpul dari sumber 

data yang telah dijelaskan pada bab tiga. Data variabel penelitian akan disajikan 

pada lampiran yang menyajikan variabel Economic Value Added (EVA), Market 

Value Added (MVA) dan Return Saham. 

Sampel yang memenuhi kriteria seperti yang diungkapkan dalam bab tiga 

diperoleh sebanyak 6 (enam) perusahaan. Adapun perusahaan yang menjadi 

sampel adalah. 
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Tabel 4.1 

Perusahaan Food and Beverage 

NO KODE EMITEN NAMA PERUSAHAAN 

1. CEKA PT. Cahaya Kalbar Tbk 

2. DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

3. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

4. MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

5. SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

6. ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

 

4.2. ANALISIS DATA 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Diskripsi suatu data dapat dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Berikut ini akan 

dijelaskan hasil statistik deskriptif data keuangan dan variabel penelitian tahun 

2009 sampai dengan 2013. 

 Statistik deskriptif variabel penelitian dari sampel perusahaan selama 

periode pengamatan 2009 – 2013 disajikan pada tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EVA 30 -94599282062 1135662459 -10600886102,10 27379735548,257 

MVA 30 -37495086000 -44393872 -4605572984,27 10452007431,712 

RETURNSAHAM 30 0 21767760 2147533,17 5229408,070 

Valid N (listwise) 30     

Sumber Data Diolah : 2015 

Tabel ini menunjukkan hasil output SPSS mengenai statistik deskriptif variabel 

penelitian tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan jumlah sampel keseluruhan 

sebanyak 6 perusahaan selama 5 tahun. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan 

statistik deskriptif masing-masing variabel, bahwa : 

1. Variabel EVA memiliki nilai maksimum sebesar 1135662459, nilai 

minimum -94599282062, nilai rata-rata (mean) sebesar -10600886102,10,  

dengan nilai standar deviasi sebesar 27379735548,257 dan jumlah sampel 

sebanyak 6 perusahaan. 

2. Variabel MVA memiliki nilai maksimum sebesar -44393872, nilai 

minimum -37495086000, nilai rata-rata (mean) sebesar -4605572984,27, 

dengan nilai standar deviasi sebesar 10452007431,712 dan jumlah sampel 

sebanyak 6 perusahaan. 

3. Variabel Return Saham memiliki nilai maksimum sebesar 21767760, nilai 

minimum sebesar 0 (nol), nilai rata-rata (mean) sebesar 2147533,17, 

dengan nilai standar deviasi sebesar 5229408,070 dan jumlah sampel 

sebanyak 6 perusahaan.  
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4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistik non parametik kolmogorov – smirnov (K – S) dengan membuat 

hipotesis. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima, sedangkan jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 

ditolak.  

Tabel 4.3 

Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 EVA MVA RETURNSAHAM 

N 30 30 30 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean -10600886102,10 -4605572984,27 2147533,17 

Std. Deviation 27379735548,257 10452007431,712 5229408,070 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,476 ,452 ,446 

Positive ,334 ,331 ,446 

Negative -,476 -,452 -,341 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,609 2,478 2,442 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber Data Diolah : 2015 

  Berdasarkan hasil pengujian K – S diatas, nilai K – S yang diperoleh EVA 

adalah 2,609 dan signifikan pada 0,000, nilai K – S yang diperoleh MVA adalah 

2,478 dan signifikan pada 0,000 dan nilai K – S yang diperoleh Return Saham 

adalah 2,442 dan signifikan pada 0,000 menunjukkan bahwa semua variabel tidak 

memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikan dari setiap variabel lebih 

kecil dari 0,05. 
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2. Uji Multikolonieritas 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonieritas 

adalah dengan melihat besaran korelasi antara variabel independen dan besarnya 

tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir, yaitu Tolerance > 0,10 dan 

Variance Inflation Factor (VIF) < 10 . berikut disajikan tabel hasil pengujian : 

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standar

dized 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -347920,174 126773,449  -2,744 ,011   

EVA ,000 ,000 ,907 6,479 ,000 ,024 41,981 

MVA -,001 ,000 -1,880 -13,427 ,000 ,024 41,981 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber Data Diolah : 2015 

Hasil pengujian menunjukkan angka tolerance untuk EVA dan MVA lebih 

kecil dari 0,024 ( 0,024 < 0,1 ) dengan angka VIF untuk EVA dan MVA lebih 

besar dari 10 ( 41,981 > 10). Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh 

kesimpulan terdapat multikolonieritas. Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antar variabel bebas ( independen). 
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3. Uji Heterokedastisitas 

  Untuk pengujian heterokedastisitas, penulis menggunakan alat analisis 

grafik (scatterplot). Pada analisis grafik scatterplot deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat jika tidak ada pola tertentu 

pada grafik scatterplot maka tidak terjadi heterokedastisitas dengan kata lain 

homoskedastisitas. 

 Hasil pengujian dapat ditunjukkan grafik scatterplot antara ZPRED dan 

SRESID sebagai berikut. Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol 

pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada persamaan regresi. 

Gambar 4.1 

Uji Heterokedastisitas 

Scatterplot 

 

Sumber Data Diolah : 2015 
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4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota 

sampel  yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui 

pengujian terhadap nilai uji Durbin-Waston ( DW ). Pengambilan keputusan 

ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara melihat besaran  D-W (Durbin-

Watson) sebagai berikut: 

Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

  Hasil pengujian pada tabel memperlihatkan nilai statistik Durbin-Waston 

sebesar 2,139. Berdasarkan penjelasan Algifari (1997), yang menyatakan jika nilai 

DW di atas + 2,  maka dapat dikatakan bahwa pada uji autokorelasi nilai DW ada 

Autokorelasi negatif. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,994
a
 ,987 ,986 608608,825 2,139 

a. Predictors: (Constant), MVA, EVA 

b. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber Data Diolah : 2015 
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4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

  Penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Oleh karena itu, model statistik yang cocok adalah regresi linier berganda, 

dimana variabel bebasnya adalah Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA), sedangkan variabel terikatnya adalah Return 

Saham. 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -347920,174 126773,449  -2,744 ,011 

EVA ,000 ,000 ,907 6,479 ,000 

MVA -,001 ,000 -1,880 -13,427 ,000 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber Data Diolah : 2015 

Maka bentuk persamaan regresi linier bergandanya yaitu : 

Y = -347.920,174 + 0,000EVA -  0,001MVA + e 

 Artinya bahwa : 

1. Konstanta = - 347.920,174 

Berdasarkan persamaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa nilai 

konstanta sebesar -347.920,174 artinya jika tidak ada variabel bebas yang 

terdiri dari EVA dan MVA yang mempengaruhi return saham, maka return 

saham sebesar – 347.920,174 ( capital loss). 
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2. Koefisien EVA = 0,000 

Berdasarkan persamaan diatas, hasil koefisien EVA menunjukkan nilai 

0,000 artinya jika nilai EVA tidak mempengaruhi naik turunya return 

saham yang diperoleh oleh para investor. 

3. Koefisien MVA = - 0,001 

MVA berpengaruh negatif terhadap return saham dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,001 yang artinya jika nilai MVA meningkat sebesar satu 

nilai, maka return saham akan menurun sebesar 0,001 satuan jika variabel 

bebas lainnya konstan. 

 

4.2.4. Pengujian Hipotesis 

  Hasil uji asumsi klasik memperlihatkan data observasi memenuhi 

asumsi normalitas. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut untuk pengujian 

hipotesis dengan bantuan program spss 21. 

 

4.2.4.1 Pengujian secara Parsial 

Uji – t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independennya. Hasil pengolahan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji – t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -347920,174 126773,449  -2,744 ,011 

EVA ,000 ,000 ,907 6,479 ,000 

MVA -,001 ,000 -1,880 -13,427 ,000 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber Data Diolah : 2015 

 

Dari tabel hasil pengolahan spss dapat dilihat besarnya thitung untuk 

variabel EVA sebesar 6,479 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil uji tersebut dapat 

menunjukkan thitung adalah lebih besar dari ttabel ( 6,479 > 1,701). Dilihat dari 

signifikansinya, nilai signifikansi EVA adalah 0,000, lebih kecil dari nilai 

signifikan sebesar 0,05. Hasil perhitungan baik melalui thitung maupun nilai 

signifikan menunjukkan bahwa EVA secara signifikan mempengaruhi Return 

saham. Nilai ttabel dilihat dari level of significance (α) = 0,05 (5%) dan derajat 

kebebasan (df) = ( n – k ) atau ( 30 – 2 ). 

 Nilai thitung untuk variabel MVA adalah – 13,427 dengan nilai signifikan 

0,000. Hasil uji tersebut dapat menunjukkan thitung adalah lebih besar dari ttabel 

(13,427 > 1,701). Dilihat dari nilai signifikan MVA adalah sebesar 0,000 lebih 

kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05. Hasil perhitungan baik melalui nilai thitung 

maupun nilai signifikan menunjukkan bahwa MVA secara signifikan 

mempengaruhi Return Saham.  
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4.2.4.2 Pengujian Secara Simultan 

Uji – f dilakukan untuk menunjukkan pengaruh EVA dan MVA terhadap 

return saham secara simultan. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 21, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

         Hasil Uji – f 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 783053627022026,400 2 391526813511013,200 1057,024 ,000
b
 

Residual 10000926950274,020 27 370404701862,001   

Total 793054553972300,400 29    

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

b. Predictors: (Constant), MVA, EVA 

Sumber Data Diolah : 2015 

 

Dari Uji – f diperoleh hasil fhitung sebesar 1057,024 dengan tingkat 

signifikan 0,000, Sedangkan ftabel sebesar 0,130. fhitung lebih besar dari ftabel 

(1057,024 > 0,130). Dilihat dari nilai signifikan, signifikan penguji adalah sebesar 

0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka hasil perhitungan melalui fhitung 

maupun nilai signifikannya, menunjukkan bahwa EVA dan MVA secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Nilai ftabel dilihat 

dari level of significance (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = ( n – k - 1) 

atau ( 30 – 2 - 1). 
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4.3. Interprestasi / Pembahasan 

1. Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata EVA 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selama tahun penelitian kondisi 

perekonomian global berada dalam kondisi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini 

dikarenakan adanya krisis okonomi global yang disebabkan oleh krisis hutang 

yang melanda beberapa negara di Eropa. Perusahaan  yang memiliki nilai EVA 

positif berarti memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan kekayaan bagi 

investor begitupun sebaliknya, jika nilai EVA negatif berarti perusahaan belum 

mampu menciptakan kekayaan bagi para investor. Hal inilah yang mungkin 

menyebabkan tidak adanya perubahan harga saham selama periode penelitian dan 

akan berpengaruh terhadap return saham yang diperoleh oleh para investor. 

Menurut (Widayanto, 1993), ada beberapa cara untuk meningkatkan nila EVA 

perusahaan , yaitu meningkatkan keuntungan (profit) tanpa menambah modal, 

mengurangi pemakaian modal dan melakukan investasi pada proyek – proyek 

dengan tingkat pengembalian tinggi. 

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh sari 

(2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa EVA memiliki pengaruh 

positif terhadap perubahan return saham yang diterima oleh investor walaupun 

pengaruh tersebut tidak signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik 

(2007) menunjukkan bahwa variabel EVA berpengaruh terhadap return yang 

ditunjukkan dari nilai signifikansi yang sangat kecil yang berarti bahwa variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. 



60 

 

 

 

Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian ini 

yang dilakukan Rois (2010), Kartini dan Hermawan (2008) dan Shubita (2010). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa EVA tidak berpengaruh terhadap return 

saham yang diterima oleh investor. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 

EVA memiliki korelasi yang sangat rendah dengan return saham.  

 

2. Pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap Return Saham 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa MVA 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham yang diterima oleh 

investor yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi MVA lebih kecil dari 0,05. Nilai 

MVA yang negatif menandakan bahwa nilai pasar perusahaan lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Hal ini yang mungkin menyebabkan 

para investor tidak tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan. Sehingga 

berdampak pada harga saham yang selama periode penelitian tidak mengalami 

perubahan sama sekali. Secara otomatis akan berpengaruh pada return saham yang 

diterima oleh investor selama periode penelitian.  

Bayang- bayang krisis finansial kawasan Eropa dan defisit anggaran 

Amerika Serikat memegang andil besar pada melambatnya kembali tren 

pemulihan ekonomi pasca krisis diawal 2009. Akibatnya, kondisi perekonomian 

global di tahun 2011 kembali tertekan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja 

bursa saham di seluruh dunia. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rois (2010), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  variabel MVA 

menunjukkan hasil positif yang signifikan terhadap return saham yang diterima 

investor. Hal ini berarti bahwa apabila nilai MVA perusahaan mengalami 

kenaikan maka return yang akan diterima oleh para investor juga akan mengalami 

kenaikan dan sebaliknya. 

Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2012), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa MVA tidak 

berpengaruh serta tidak signifikan terhadap return saham yang diterima oleh 

investor. Dalam penelitian Agung (2010) dijelaskan bahwa MVA tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada saat terjadi inflasi. Selam inflasi 

perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk menyesuaikan terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 

 

3. Pengaruh EVA dan MVA terhadap Return Saham 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa EVA dan 

MVA secara bersama – sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham yang diterima oleh investor. Berdasarkan hasil analisis 

yang diperoleh bahwa nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Yang 

artinya bahwa EVA dan MVA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Husniawati (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa EVA dan MVA secara 

simultan berpengaruh terhadap return saham yang diterima oleh investor. 

Husniawati mengemukakan bahwa para investor dapat berpedoman pada nilai 

EVA dan MVA perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi.  

Karena perusahaan yang memiliki nilai EVA positif berarti memiliki 

kemampuan yang baik dalam menciptakan kekayaan bagi investor dan perusahaan 

yang memiliki nilai MVA positif mencerminkan prospek yang menguntungkan 

atas investasi modal yang ditanamkannya dimasa yang akan datang. 

 Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Sari (2012) dan Agung (2010) yang hasilnya menunjukkan 

bahwa EVA dan MVA secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham 

yang diterima oleh investor. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya return yang 

diterima oleh para investor tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai EVA dan 

MVA yang dimiliki perusahaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) terhadap Return Saham baik secara parsial maupun secara 

simultan. Sampel yang dipilih sebanyak 6 Perusahaan Food and Beverage yang 

go publik selama periode 2009 sampai dengan 2013. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham yang 

diterima oleh para investor. 

2. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham 

yang diterima oleh para investor. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel dalam penelitian ini hanya mempunyai dua variabel independen 

yaitu EVA dan MVA dan Return Saham sebagai variabel dependen. 

Namun sebenarnya masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi 

Return Saham. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Perusahaan 

manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia Sub Sektor Food and 

Beverage, yang berdasarkan kriteria hanya enam perusahaan saja yang 

dapat diteliti. Sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi. 

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2009 – 

2013, yang menyebabkan sampel yang diperoleh terbatas. 

4. Ada beberapa cara perhitungan variabel mengandung beberapa kelemahan 

karena digunakannya asumsi – asumsi guna penyederhanaan analisis. 

Sebagai contoh perhitungan biaya hutang dengan cara membagi beban 

bunga dengan total hutang perusahaan yang mengasumsikan bahwa nilai 

buku hutang sama dengan nilai pasar hutang, hal ini mempengaruhi 

perhitungan EVA. 
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5.3. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa 

penulis berikan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, sebaiknya dilakukan 

dengan jumlah sampel yang lebih banyak serta periode penelitian yang 

lebih panjang. Dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor – faktor 

eksternal maupun faktor – faktor internal lainnya untuk mencari variabel – 

variabel yang berpengaruh terhadap return saham yang diterima investor. 

 

2. Bagi Pelaku pasar modal 

Bagi para investor dalam melakukan analisis fundamental 

menggunakan ukuran rasio keuangan konvensional, hendaknya perlu juga 

melengkapi dan membandingkan dengan nilai EVA dan MVA yang 

diciptakan oleh perusahaan selama beroperasi. Dengan menggabungkan 

kedua teknik ini dalam melakukan analisis kinerja perusahaan, diharapkan 

keunggulan masing-masing metode dapat digabungkan untuk 

mendapatkan hasil perhitungan yang lebih optimal. 
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