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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu bursa efek yang 

cepat perkembangannya, ini terlihat semakin banyaknya anggota bursa 

yang tercatat selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, seperti 

pada 2012 anggota bursa efek sebanyak 430 perusahaan, meningkat pada 

2013 sebanyak 480 perusahaan, dan pada 2014 jumlah perusahaan anggota 

bursa sebanyak 506 perusahaan, juga dapat dilihat dari perubahan 

kapitalisasi pasarnya yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi wadah bagi pasar modal 

sebagai alternatif perusahaan antara lain, dana yang dapat dihimpun 

berjumlah besar, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar 

perdana selesai, tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas 

dalam pengelolaan dana atau perusahaan, solvabilitas perusahaan tinggi 

sehingga memperbaiki citra perusahaan, dan ketergantungan emiten 

terhadap bank menjadi lebih kecil. 

Saham (stock) telah menjadi alternatif yang menarik bagi investor 

untuk investasi mereka dan merupakan salah satu instrumen pasar 

keuangan yang paling populer. Saham telah menambah pilihan bagi 

investor lokal, yang sebelumnya hanya menginvestasikan uangnya di 

lembaga perbankan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenant&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Solvabilitas
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Penggunaan rasio profitabilitas yang selama ini telah digunakan 

menjadi pengukur kesuksesan sebuah perusahaan harus diimbangi dengan 

metode yang lebih relevan yaitu EVA dan MVA agar dapat menganalisis 

kegiatan dan aktivitas yang mampu memberikan nilai tambah (value 

added) bagi perusahaan dalam meningkatkan dan memaksimalkan laba 

perusahaan karena selain tujuan inti perusahaan dalam memaksimalkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya, EVA dan MVA merupakan indikator 

yang memberikan pengukuran nilai kegiatan investasi yang memiliki 

hubungan terhadap perubahan return saham. 

Return saham yang baik mencerminkan kinerja keuangan dan 

strategi manajemen yang baik. Selain itu return saham juga memiliki 

peranan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Return saham diperoleh berdasarkan harga saham yang fluktuatif melalui 

data historis laporan keuangan perusahaan.  

IHSG merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan 

oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks IHSG mencakup pergerakan harga 

saham seluruh saham yang tercatat di Bursa efek Indonesia. Berikut akan 

disajikan tabel perkembangan indek IHSG periode 2012–2014. 

Tabel 1.1 

Bursa Efek Indonesia 

Perkembangan Indek IHSG 

Periode 2012 – 2014 

Tahun Indek  
Kapitalisasi Pasar 

(trilliun) 

2012 4.316.69 4.126.99 

2013 4.274.18 4.219.02 

2014 5.226.98 5.228.04 

        Sumber : www.ojk.go.id, 2015 
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Dari tabel 1.1 diatas menunjukan perkembangan indek IHSG. 

Perkembangan terlihat dari kapitalisasi pasar yang meningkat selama 3 

periode. Pada tahun 2013 indek IHSG turun dari tahun sebelumnya, tetapi 

kapitalisasi pasarnya terus meningkat, namun pada tahun berikutnya indek 

IHSG mengalami pergerakan positif. 

Perkembangan BEI tidak terlepas dari kemajuan sektoral. Dimana 

BEI memiliki 9 sektor pendukung yang menjadi acuan setiap investasi. 

Dari 9 sektor yang ada terlihat perkembangan indeks yang akan menjadi 

acuan para investor untuk berinvestasi. Berikut akan disajikan 

perkembangan indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 1.2 

Bursa Efek Indonesia 

Perkembangan Indek Sektoral  

2012 - 2014 

N

o  
Sektoral  

Indek  

2012 2013 2014 

1 Pertanian 2.062.94 2.139.96 2 .351.035 

2 Pertambangan 1.863.67 1.429.31 1 .368.999 

3 IndustryDasar dan Kimia 526.55 480.74 543.674 

4 Aneka Industri 1.336.52 1.205.01 1 .307.073 

5 Industry barang dan Konsumsi 1.565.88 1.782.09 2 .177.919 

6 Property dan Real Estate 326.55 337.00 524.908 

7 Infrastruktur Utilitas dan Transportasi 907.52 930.40 1.160.284 

8 Keuangan dan Bank 550.10 540.33 731.640 

9 Perdagangan jasa dan Investasi 740.95 776.79 878.634 
Sumber :www.ojk.go.id, 2015 

 

Dari tabel 1.2 menunjukan indek sektoral periode 2012-2014. 

Sektor pertanian, Industry barang dan Konsumsi, Property dan Real Estate 

dan Perdagangan jasa dan Investasi memiliki indek yang terus mengalami 

kenaikan. Sedangkan pada sektor pertambangan, Industri Dasar dan 

http://www.ojk.go.id/
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Kimia, Aneka Industri, dan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi 

mengalami turun fluktuasi. 

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti ingin mengkaji apakah 

dari  perusahaan yang terpilih dari berbagai sektor saham memiliki nilai 

tambah (value added). Selanjutnya apakah nilai tambah (value added) 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sehubung dengan kondisi 

yang dimaksud di atas  maka peneliti mengambil judul penelitian ini yaitu: 

“Pengaruh Economic Value Added dan Market Value Added Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia”. 

B. Permasalahan 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian adalah apakah ada pengaruh Economic 

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

saham pada perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ditetapkan, maka penulis membatasi permasalahan, metode penghitungan 

yang digunakan adalah dengan metode Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added  (MVA). 
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D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added  (MVA) terhadap Return saham pada  

perusahaan  yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman dalam rangka penerapan ilmu yang 

penulis peroleh selama perkuliahan serta dapat menambah 

pengetahuan mengenai pasar modal terutama mengenai Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added  (MVA) serta 

penggunaanya. 

2. Bagi investor 

EVA dan MVA dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi dengan melihat nilai kapitalisasi pasar, karena 

kedua variabel tersebut mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan return saham perusahaan. 

3. Bagi perusahaan  

EVA dan MVA dapat digunakan alat ukur terhadap efektivitas 

dan efesiensi penggunaan seluruh sumber daya dan aktivitas yang ada 

dalam proses operasional perusahaan. 
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F. Kerangka pemikiran 

Economic Value Added (EVA) menurut Husnan dan Pudjiastuty 

(2004:66) menunjukan yang baik sejauh mana perusahaan telah 

menambah nilai terhadap para pemilik perusahaan.  

Market Value Added (MVA) menurut Husnan dan Pudjiastuty 

(2004:65) kemakmuran pemegang saham dapat dimaksimumkan dengan 

memaksimumkan perbedaan antara nilai pasar ekuitas dengan ekuitas 

(modal sendiri) yang diserahkan ke perusahaan oleh para pemegang saham 

(pemilik perusahaan).  

Return menurut R.J. Shook dalam buku Fahmi (2012 : 189) laba 

investasi, baik melalui bunga ataupun dividen. 

Kerangka pikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara 

sistematis sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Economic Value Added (EVA) 

X2 : Market Value Added (MVA) 

Y : return 

 

X2 

Y 

X1 
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G. Metode penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu  penelitian studi kasus, 

menurut Yin (2002:1)  studi kasus adalah salah satu metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial, untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 

diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini). Penelitian ini mengkaji dan menganalisis 

secara logis sesuai dengan tujuan penelitian dengan objek penelitian 

laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan yaitu melalui 

pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dimana data yang diperoleh adalah data 

laporan keuangan pertahun, PIPM cabang Pontianak data yang 

diperoleh adalah data emiten persektor, OJK.go.id data yang diperoleh 

adalah laporan perkembangan indek dan kapitalisasi pasar pertahun, 

dan IDX.co.id data yang diperoleh adalah data emiten pertahun. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013:148) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas : obyek/subyek, yang mempunyai 
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kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 506 perusahaan yang di perdagangkan 

di Bursa Efek Indonesia. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:149) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah Proportionate estratified random sampling, yaitu 

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan 

berstrata secara proposional. 

Untuk menentukan ukuran sampel dapat digunakan rumus 

Slovin (Umar, 2005:46) sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒2)
 

Keterangan : 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : Nilai kritis (persen kelonggaran karena ketidaktelitian 

karena kesalahan pengambilan sampel populasi). 

 Dalam penelitian ini jumlah populasi perusahaan yang di 

perdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun terakhir yaitu 

tahun 2014 sebanyak 506 perusahaan dengan batas kesalahan yang 
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diinginkan adalah 10%, maka dengan mengikuti perhitungan diatas 

maka hasilnya adalah 

 n =
506

1+506(0,1)2 

 n = 
506

6,06
 

 n = 83,498 = 84 

Berdasarkan perhitungan di atas dengan jumlah populasi sebesar 

506 perusahaan maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 84 

perusahaan (pembulatan dari 83,498), dari sampel tersebut akan 

dipilih perusahaan yang memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang 

besar. 

4. Alat Analisis Data 

 Dalam perhitungan akan dilakukan analisis terhadap beberapa 

indikator yang akan dijadikan parameter dalam penilaian. 

a. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

1) Net Operation Profit After Tax  (NOPAT) 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 (𝑅𝑢𝑔𝑖) − 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 

Keterangan: EAT = Earning After Tax 

2) Invested Capital 

𝐼𝐶 = 𝑇𝑜𝑡.  𝐻𝑢𝑡.  𝑑𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 − 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 

Keterangan: IC = Invested Capital 

3) Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

WACC = {(𝐷×𝑟𝑑)(1 − 𝑇𝑎𝑥) + (𝐸×𝑟𝑒)} 
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Keterangan  : 

WACC = Rata-rata Tertimbang Biaya Modal 

D  = Tingkat Modal dari Hutang 

rd = Cost of Debt 

re = Cost of equity 

E = Total Modal dari ekuitas 

Tax = Beban Pajak 

4) Menghitung Capital Charges 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑊𝐴𝐶𝐶 

Keterangan: WACC= Rata-rata Tertimbang Biaya Modal 

5) Menghitung Economic Value Added (EVA) 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 

(Tunggal, 2008:15) 

b. Menghitung Market Value Added (MVA) 

𝑀𝑉𝐴 = (𝐽𝑙ℎ. 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 ×𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚) − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 

( Brigham dan Houston, 2006:50) 

c. Menghitung Return Saham 

𝑅𝑡 =
p1 −  𝑝𝑜

po
 

Keterangan: 

Rt  = Tingkat Keuntungan Investasi 

P1  = Harga untuk waktu t 
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Po  = Harga untuk waktu sebelumnya 

(Brigham dan Houston, 2006:182) 

d. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi untuk menghitung besarnya pengaruh secara 

kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap 

kejadian lainnya (variabel Y) Adapun persamaan regresi linear 

berganda dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan:  

Y         = return saham 

a  = Konstanta 

b1-b2 = koefisien regresi  

X1 = Economic Value Added (EVA) 

X2 = Market Value Added (MVA) 

2) Korelasi  Determinasi (R2) 

Analisis korelasi dilakukan dalam rangka menguji 

hipotesis asosiatif, yaitu dugaan hubungan antar variabel dalam 

populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Rumus 

untuk menghitung koefisien korelasi adalah sebagai berikut : 

𝑟 =  
𝑛 ∑(XY − (∑ X)(∑ Y)

√{𝑛. ∑ X2 − (∑ X)2}{𝑛. ∑ Y
2

−  (∑ Y)2}
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Maka hipotesis yang akan diuji : 

Ho = tidak ada hubungan antara EVA dan MVA terhadap return 

saham 

H1 = terdapat hubungan antara EVA dan MVA terhadap return 

saham 

Dari nilai r yang telah diperoleh selanjutnya mencari nilai koefisien 

determinasi, yakni untuk mengetahui berapa besar kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y. Rumus untuk menghitung 

koefesien determinasi sebagai berikut : 

𝐾𝐷 = 𝑟2×100% 

Keterangan : 

KD : Koefisien determinasi 

r2 : korelasi kuadrat 

3) Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Langkah-langkah untuk melakukan uji F sebagai berikut: 

Menentukan Hipotesis 

Ho : b1 = 0, EVA dan MVA tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Ha  : b1 ≠ 0, EVA dan MVA mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return  saham. 

Jika nilai sig. > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak dan Ho di terima.  
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Mencari nilai F hitung dengan menggunakan rumus Uji statistik F 

ditunjukkan untuk menunjukkan apakah semua variabel dependen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel independen. Rumus untuk mencari nilai 

F adalah sebagai berikut : Rumus untuk mencari nilai F adalah 

sebagai berikut (Widarjono, 2005 : 88) yaitu: 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1) 

(1 − 𝑅)/(𝑛 − 𝑘)
 

4) Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Langkah-langkah untuk melakukan uji t sebagai berikut : 

1) Menentukan Hipotesis 

a) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak. (koefisien 

regresi tidak signifikan). Artinya secara parsial EVA atau 

MVA mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

b) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Artinya secara parsial EVA atau MVA 

tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

 


