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Posisi dan kinerja perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan perlu diketahui agar 

dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Sedangkan kelemahan perlu 

diketahui untuk diperbaiki. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai 

dengan menggunakan beberapa alat analisis keuangan, salah satunya yaitu laporan 

keuangan dengan menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan misalnya 

rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage dan lain-lain. Laporan keuangan 

perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping 

informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar 

perusahaan, kualitas manajemen dan lainnnya 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manifaktur yang 

terdaftar di BEI  2012-2015 sebanyak 136 perusahaan. Sampel pada penelitian ini 

diambil dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan Kriteria pengambilan 

sampel di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 13 perusahaan makanan dan minuman. 

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

terhadap harga saham melalui pengujian statistik uji F (ANOVA) menunjukkan 

bahwa Economic Value Added (EVA) dengan Market Value Added (MVA) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap harga saham. Uji T, menunjukkan 

bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) terhadap harga saham.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Abstract 

 

 

Wifaqul Luthfa Andika. 2016. “Analysis of Economic Value Added (EVA) and 

Market Value Added (MVA) For Performance Measuring Tool Company and Its 

Effect on stock price (Studies in Food and Beverage Company Listed on the 

Indonesia Stock Exchange Period 2012-2015)”. Management Program, 

Economics Faculty, Semarang State University, 1st Adviser. Rini Setyo 

Witiastuti, SE., MM., 2ndAdviser. Andhi Wijayanto, S.E., M.M. 

 

Keywords: Economy Value Added, Market Value Added, Stock Price  

 

Position and performance of the company is very important for companies 

to know the strengths and weaknesses of the company. Strength need to know in 

order to be maintained or even improved. While the weakness need to know to be 

repaired. The financial performance of a company can be assessed using multiple 

financial analysis tools, one of which is the financial statements using the 

approach of certain financial ratios such as the ratio of profitability, liquidity 

ratios, leverage ratios and others. The financial statements of the company is one 

of the important sources of information in addition to other information such as 

the information industry, economic conditions, the market share of the company, 

quality management and other woods 

The population in this study is the entire company listed on the Stock 

Exchange manifaktur 2012-2015 as many as 136 companies . Samples were taken 

by purposive sampling technique . Based on the sampling criteria above , then the 

number of samples used in this study as many as 13 food and beverage 

companies. 

Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) Effect to the 

stock price through statistical test F test (ANOVA) showed that the Economic 

Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) together no effect on stock 

prices. T test showed that partially no effect between Economic Value Added 

(EVA) and Market Value Added (MVA) on stock prices. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar Modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari 

periode ke periode, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah saham yang 

ditransaksikan dan kian tingginya volume perdagangan saham. Sejalan dengan 

perkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan informasi yang relevan dalam 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin meningkat. Pasar 

Modal merupakan Indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta 

menunjang ekonomi negara yang bersangkutan (Ang, 1997; dalam Ayu, 2011). 

Memaksimumkan tingkat kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang 

saham, menentukan besarnya balas jasa, menentukan harga saham, serta menilai 

kinerja perusahaan untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan 

datang bagi para pemegang saham maupun calon pemegang saham. Berdasarkan 

alat analisis rasio keuangan, para pemegang saham cenderung menjual sahamnya 

jika rasio keuangan perusahaan tersebut buruk, sebaliknya jika rasio keuangan 

perusahaan tersebut baik, maka pemegang saham akan mempertahankannya. 

Demikian juga dengan para calon investor jika rasio keuangan perusahaan buruk, 

mereka cenderung untuk tidak menginvestasikan modalnya, begitu pun sebaliknya 

jika rasio keuangan perusahaan baik, para calon investor akan menginvestasikan 

modalnya (Hendrata, 2001).  

Posisi dan kinerja perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan perlu diketahui agar 
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dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Sedangkan kelemahan perlu 

diketahui untuk diperbaiki. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai 

dengan menggunakan beberapa alat analisis keuangan, salah satunya yaitu laporan 

keuangan dengan menggunakan pendekatan beberapa rasio keuangan misalnya 

rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage dan lain-lain. Laporan keuangan 

perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping 

informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar 

perusahaan, kualitas manajemen dan lainnnya (Hanafi, 2002). 

Pengukuran dengan menggunakan analisis rasio memiliki kelemahan yaitu 

tidak memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya. Perhitungan ini hanya 

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

perusahaan. Metode Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) berusaha mengukur nilai tambah yang dihasilkan perusahaan dengan 

memperhatikan biaya modal yang meningkat, karena biaya modal 

menggambarkan suatu resiko bagi perusahaan. Untuk memperbaiki adanya 

kelemahan pada analisis rasio kemudian muncullah pendekatan baru yang dsebut 

EVA (economic value added) (Rahayu, 2007). 

Oleh karena itu, manajer berusaha untuk berfikir dan bertindak seperti para 

investor, yaitu memaksimalkan tingkat pengembalian (return) dan 

meminimumkan tingkat biaya modal (cost of capital) sehingga nilai tambah 

perusahaan dapat dimaksimalkan. Economic Value Added (EVA) merupakan 

indikator tentang adanya penciptaan nilai dari suatu investasi, sedangkan Market 

Value Added (MVA) merupakan perbedaan antara nilai modal yang ditanamkan 



3 

 

 

di perusahaan sepanjang waktu dari investasi modal, pinjaman, laba ditahan, dan 

uang yang bisa diambil sekarang atau sama dengan selisih antara nilai buku 

dengan nilai pasar perusahaan (Rahayu, 2007).  

Selain EVA, ada pendekatan lain yang digunakan juga untuk mengukur 

kinerja perusahaan yang didasarkan pada nilai pasar. Perhitungan pada nilai pasar 

tersebut dikenal dengan istilah MVA (market value added). MVA adalah 

perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal 

investor yang telah diberikan (Brigham, 2006). 

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia semakin pesat. 

Industri makanan dan minuman mendapat peluang yang lebih besar untuk terus 

berkembang. Gabungan Pengusahan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia 

(GAPMMI) memproyeksi, pertumbuhan industri makanan mengalami stagnan 

pada tahun 2014 (Sibarani, 2014). Adapun kinerja kinerja penjualan emiten-

emiten sub sektor makanan dan minuman masih mencatatkan kenaikan seperti 

pada tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 

Data Revenue Emiten Sub Sektor Makanan dan Minuman 

 

Sumber : Data di olah tahun 2015 

 Pertumbuhan industri yang stagnan di tahun 2014 dengan melihat beberapa 

faktor kondisi perekonomian secara makro ditahun 2014 belum stabil misalnya, 

adanya tren pelemahan rupiah, bunga pinjaman bank yang naik, serta adanya 

ajang Pemilu 2014. Berdasarkan data Bank Indonesia, ada perputaran uang 

sebesar Rp 44 triliun pada perputaran pemilu 2014. Dari jumlah tersebut juga 

digunakan untuk sektor konsumsi (Sibarani, 2014).  

Peluang untuk menanamkan investasi pada sektor makanan dan minuman 

ini sangat menjanjikan, karena pasar masih terbuka lebar dengan jumlah penduduk 

yang besar pula. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah  penduduk Indonesia yang 

besar menjadi penopang pertumbuhan pendapatan ini. Omzet penjualan industri 

makanan domestik bisa tetap naik sekitar 8%- 9% menjadi Rp 756 triliun – Rp 
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763 triliun dibandingkan omzet penjualan makanan di 2012  yang berkisar Rp 700 

triliun. Pasar makanan terus bertumbuh konsisten (Lukman ,2014) 

Keterbatasan analisis rasio keuangan, diantaranya: (1) kesulitan dalam 

mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila 

perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha, (2) rasio disusun dari data 

akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan 

bahkan bisa merupakan hasil manipulasi, (3) perbedaan metode akuntansi akan 

menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan 

atau metode penilaian persediaan, (4) informasi rata-rata industri memiliki data 

umum dan hanya merupakan prakiraan (Sawir ,2005). Dari hasil penelitian 

terdahulu di rangkum dalam tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 

Research Gap 

 Variabel Penulis Hasil penelitian 

1 

EVA 

(Economic 

Value 

Added) 

Sonia R. (2013) 

Secara simultan (uji F) dan secara 

parsial (uji t) menunjukkan bahwa 

EVA, MVA, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Rosy (2009) 

Uji korelasi menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara 

Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA) 
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dengan harga saham. 

Mardiyanto (2013) 

(EVA) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham secara 

parsial. 

2 

MVA 

(Market 

Value 

Added) 

Mara Ikbar (2014) 

Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA) 

secara signifikan mempengaruhi 

harga saham. 

Indah (2010) 

Tidak ada pengaruh Market Value 

Added dengan harga saham 

Sumber : Data di olah tahun 2015 

Sonia R. (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Economic Value Added 

(EVA), Market Value Added (MVA) dan Return On Invesment (ROI) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar  di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2012. Hasil penelitiannya adalah secara simultan 

(uji F) dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa EVA, MVA, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari ketiga variabel bebas EVA, 

MVA, dan ROI yang paling dominan berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham adalah ROI. Adanya pengaruh EVA, MVA dan ROI terhadap harga 

saham, perusahaan mampu meningkatkan kinerja untuk pengambilan keputusan 

investasi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan profitabilitas dan 

kesejahteraan para investor. 
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Mara Ikbar  (2014) melakukan penelitian tentang The Analysis of Effect of 

Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) on Share Price of 

Subsector Companies of Property Incorporated in LQ45 Indonesia Stock 

Exchange in Period of 2009-2013 (Analisis Pengaruh Nilai Tambah Ekonomi 

(EVA) Dan Nilai Tambah Pasar (MVA) pada Harga Saham Sub Perusahaan 

Sektor Properti  LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) secara signifikan mempengaruhi harga saham subsektor 

perusahaan properti LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2009 -2013.  

Rosy (2009) Analisis Pengaruh Antara EVA dan MVA Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Sektor LQ45 Di BEI Periode 2007-2008. Dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara 

Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham, sedangkan Market Value 

Added (MVA) dengan harga saham terdapat pengaruh secara parsial. Uji korelasi 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) dengan harga saham, karena tingkat 

keeratan korelasi lemah. 

Mardiyanto (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Nilai 

Tambah Ekonomi Dan Nilai Tambah Pasar Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor Ritel Yang Listing Di BEI. Dimana hasil penelitian 

menunjukkan Nilai Tambah Ekonomis (EVA) dan Nilai Tambah Pasar (MVA) 

berpengaruh terhadap harga saham secara simultan. Nilai Tambah Ekonomis 
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(EVA) tidak berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. Nilai Tambah 

Pasar (MVA) berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. 

Indah (2010) Pengaruh MVA Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

manufaktur 2008-2009. Dimana hasil penelitian menunjukkan salah satu alternatif 

penilaian kinerja keuangan yang telah diakui mampu memberikan hasil yang lebih 

baik dari penilaian kinerja lainnya salah satunya dengan mempertimbangkan 

aspek non keuangan yaitu MVA (Market Value Added). Hasil analisis regresi 

tidak ada pengaruh Market Value Added dengan harga saham. 

Dari hal itu, seorang investor yang hendak berinvestasi harus memahami 

atau melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan suatu perusahaan yang akan 

dituju, sehingga seorang investor tahu akan posisi atau kekuatan saham yang di 

miliki oleh perusahaan tersebut dan data-data yang diperoleh dapat dijadikan 

perbandingan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.  

Adanya beberapa perbedaan hasil penelitian tentang teori signifikasi serta 

pentingnya pengukuran kinerja perusahaan. Penelitian ini akan menguji 

konsistensi dan signifikansi variabel MVA (Market Value Added) dan EVA 

(Economic Value Added) sebagai pengukuran kinerja perusahaan.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman  yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2015? 
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2. Apakah Market Value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan makanan dan minuman  yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman  

yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui  Market Value Added (MVA) ) berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman  

yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yaitu 

sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran tentang kinerja keuangan yang di 

tinjau dengan menggunakan metode MVA (Market Value Added) 

dan EVA (Economic Value Added). 

2. Secara peneliti selanjutnya 

Dapat di gunakan sebagai tambahan pengetahuan dan diterapkan 

sebagai bahan acuan, bahan masukan dan pertimbangan bahwa tidak 
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hanya rasio akan tetapi dengan metode MVA (Market Value Added) 

dan EVA (Economic Value Added) juga dapat di gunakan sebagai 

indikator dalam mengukur kinerja keuangan. 

3. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

melakukan penentuan startegis perkembangan portofolio perusahaan di 

masa mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Pensinyalan (Signalling) 

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi (Jama’an, 2008). 

Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik 

(prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan 

menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk 

memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi 

keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini 

dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan 

(Jama’an, 2008). 

Teori signal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. 

 

 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html
http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html
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2.2 Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian performance. Kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi 

atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu 

(Wirawan, 2009). Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses (Nurlaila, 2010). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, 

kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang 

diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2006). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005).  

Dapat di simpulkan bahwa Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil 

dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut. 
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3.1.1 Konsep Pengukuran Kinerja 

Produktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai kemampuan perusahaan 

untuk memberikan nilai terhadap perusahaan adalah kinerja perusahaan. Penilaian 

kinerja merupakan sangat penting bagi perusahaan yang telah go public, 

perusahaan go public adalah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga 

di tuntut untuk meningkatkan kinerjanya. Penilaian kinerja ini sangat penting 

sebagai proses merger perusahaan sehingga diketahui nilai perusahaan. Penilaian 

kinerja juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan, 

penilaian kinerja juga sangat berguna untuk restrukturisasi pengimplementasian 

program pemulihan usaha, bagi perusahaan yang go public penilaian kinerja 

sangat penting jika perusahaan akan menjual perusahaannya kepada umum 

(dibursa) harus melakukan penilaian untuk menentukan nilai wajar saham yang 

akan ditawarkan kepada masyarakat (Utama, 1997). 

Salah satu faktor yang penting dapat menjamin implementasi strategis 

perusahaan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk 

menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan, dan menyajikan informasi tepat 

waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. Pengertian 

pengukuran kinerja adalah proses monitoring dan pelaporan dari keberhasilan 

suatu program yang dilakukan secara terus menerus terutama kemajuan yang 

mengarah pada tujuan berdirinya organisasi atau perusahaan (Nursa, 2011). 

Prinsip-prinsip pengukuran kinerja menurut Supriyono,2009 dalam 

Kusumadiyanto, 2006 , yaitu: 
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1. Konsisten dengan tujuan perusahaan 

2. Memiliki adatabilitas pada kebutuhan bisnis 

3. Dapat mengukur aktivitas-aktivitas signifikan 

4. Mudah diaplikasikan 

5. Mempunyai akseptabilitas dari atas ke bawah 

6. Berbiaya efektif 

7. Tersaji tepat waktu 

Penilaian kinerja dengan mengevaluasi laporan keuangan yaitu dengan 

penggunaan rasio-rasio keuangan seperti Return on Investment (ROI), Return on 

Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), sebagian besar 

masih menggunakan data finansial yang tidak lagi memadai dan model 

pengukurannya pun harus disesuaikan dengan lingkungan bisnis. Kelemahan 

penting dalam penggunaan rasio keuangan adalah karena laba yang dilaporkan 

tidak memasukan unsur biaya modal. Untuk mengatasi kelemahan tersebut 

dikembangkan konsep Economic Value Added (EVA). Dalam konsep ini, 

kelemahan tersebut diatasi dengan mengeluarkan biaya modal (cost of capital) 

dan laba operasi setelah pajak (operating profit after tax). Pendekatan berbasis 

rasio menghitung laba bila pemasukan (return) lebih tinggi dari pengeluaran 

(cost), tetapi pendekatan Economic Value Added (EVA) masih memperhitungkan 

biaya modal (Sartono, 2001). 

Dengan demikian pengukuran kinerja perusahaan adalah suatu proses 

penilaian yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari 

aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan perusahaan, dibandingkan dengan 
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standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang populer untuk 

menilai kondisi keuangan perusahaan adalah dengan mengevaluasi data akuntansi 

berupa laporan keuangan, hal itu disebabkan karena laporan keuangan disusun 

berdasarkan standar penyusunan laporan keuangan dan diterapkan secara meluas 

oleh perusahaan-perusahaan.  

2.3 Laporan Keuangan 

Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi 

lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna 

laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu 

dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.  

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut 

ini:  

a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode.  
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b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode.  

c) Laporan perubahan ekuitas selama periode.  

d) Laporan arus kas selama periode.  

e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan.  

f) Kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.  

Laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan (Munawir, 2007), 

antara lain:  

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final karena jumlah-jumlah 

atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukan 

nilai likuidasi atau realisasi. Dalam interim report ini terdapat atau 

terkandung pendapat pribadi (personal judgement) yang telah dilakukan 

oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan.  

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang berbeda dan berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat 

berdasarkan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan 

berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis. 

Harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap 

tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu, angka yang 

tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book 



17 

 

 

value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai 

gantinya.  

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, saat 

daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukan atau 

mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan tingkat harga-harga. Jadi, suatu analisis dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian 

terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru.  

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

memengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan. Karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, misalnya 

reputasi dan kinerja perusahaan, adanya adanya beberapa pesanan yang 

tidak dapat dipenuhi atau adanya kontrak-kontrak pembelian atau 

penjualan yang telah disetujui, kemampuan serta integritas manajemennya 

dan sebagainya.  

Dengan demikian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari 

proses pelaporan keuangan. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaporan_keuangan&action=edit&redlink=1
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2.4 EVA (Economic Value Added)  

2.4.1 Pengertian EVA (Economic Value Added) 

EVA (Economic Value Added) adalah nilai yang ditambahkan oleh 

manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun tertentu (Brigham, 2006). 

Sedangkan EVA juga didefinisikan sebagai laba usaha dikurangi dengan pajak 

dan biaya bunga atas hutang serta dikurangi cadangan untuk biaya modal 

(Rahardjo, 2005).  

EVA mampu menghitung laba ekonomi yang sebenarnya atau true 

economic profit suatu perusahaan pada tahun tertentu dan sangat berbeda jika 

dibanding laba akuntansi. EVA mencerminkan residual income yang tersisa 

setelah semua biaya modal, termasuk modal saham, telah dikurangkan. Sedangkan 

laba akuntansi dihitung tanpa mengurangkan biaya modal. EVA memberikan 

pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada 

pemegang saham (Sartono, 2001). 

Biaya modal sering disamakan dengan istilah tingkat pengembalian yang 

disyaratkan perusahaan, tingkat ambang, tingkat diskonto, dan biaya dana 

kesempatan perusahaan. Biaya modal dapat didefinisikan sebagai biaya peluang 

atas penggunaan dana investasi untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek baru 

(Warsono, 2003). 

Besar kecilnya biaya modal baik untuk perusahaan maupun untuk proyek 

khusus dipengaruhi oleh 4 faktor (Warsono, 2003), yaitu:  

1) Kondisi ekonomi umum (general economic condition) 

2) Kondisi pasar (market condition) 
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3) Keputusan operasi dan pembelanjaan (operating and financing decision) 

4) Jumlah pembelanjaan (amount of financing) 

Utama, 1997 ;dalam artikel Rosy, 2009 memberikan rumusan EVA secara 

sederhana dan digambarkan sebagai berikut : 

EVA = Laba bersih setelah pajak – Biaya modal atas ekuitas 

Berdasarkan rumusan di atas, EVA ditentukan atas 2 hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Laba bersih yang menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam 

perusahaan. 

2. Tingkat biaya modal atas ekuitas. 

Utama, 1997 ;dalam artikel Rosy, 2009 mengemukakan bahwa EVA 

merupakan suatu alat analisis finansial untuk menilai tingkat profitabilitas yang 

realistis dari operasi perusahaan dan juga mempertimbangkan dengan adil harapan 

para penyandang dana melalui perhitungan biaya modal tertimbang dari struktur 

modal perusahaan. 

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value 

added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi 

perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak 

(net operating profit after tax atau NOPAT) dengan biaya modal (cost of capital). 

Konsep Economic Value Added (EVA) mengukur nilai tambah dengan cara 

mengurangi biaya modal (cost of capital) yang timbul akibat investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Economic Value Added (EVA) yang positif 

menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal Karena 
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perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat 

modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya Economic Value Added (EVA) yang negatif menunjukan bahwa nilai 

perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal. 

Economic Value Added (EVA) dapat diformulasikan sebagai berikut :  

EVA = NOPAT – Capital Chargers 

 

Profit & Loss    Balance Sheet 

Atau dapat di tulis dengan cara berbeda walaupun pada dasarnya memilki 

pengertian yang sama sebagai berikut: (Rudianto: 2006). 

EVA = EBIT – Tax – WACC 

Keterangan: 

NOPAT  = Net Operating Profit After tax 

Capital Chargers  =  Invested Capital x Cost of Capital 

EBIT  = Earning Before Interest and Tax 

Tax  =  Pajak Penghasilan Perusahaan 

WACC  =  Weighted Average Cost of Capital (biaya modal 

rata-rata) 

2.4.2 Komponen Modal Sebagai Pembentuk EVA (Economic Value Added) 

Modal berasal dari dua sumber dan yaitu hutang dan ekuitas, kompensasi 

yang diterima oleh pemilik ekuitas adalah dalam bentuk dividen dan Capital gain 

setiap sumber dan baik hutang maupun modal memiliki cost of capital. Total 

biaya modal menunjukkan besarnya kompensasi atau pengembalian yang dituntut 
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investor atas yang diinvestasikan di perusahaan. Biaya modal penting 

dipertimbangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan dan agar dapat 

mengambil keputusan yang tepat berinvestasi.  

Menurut Rudianto (2006) beberapa langkah yang harus dilakukan 

manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan EVA, 

yaitu: 

a. Menghitung biaya modal (cost of capital).  

Biaya modal adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas 

penggunaan dana untuk investasi yang dilakukan perusahaan baik dana yang 

berasal dari utang atau dari pemegang saham. 

Biaya modal ini antara lain meliputi biaya utang (cost of debt), biaya modal 

saham preferen (cost of preferred stock), biaya modal saham biasa (cost of 

common stock) dan biaya laba ditahan (cost of retained earning).  

b. Menghitung besarnya struktur permodalan/ pendanaan (capital stucture).  

Modal suatu perusahaan dapat dibangun dengan berbagai alternatif 

komposisi modal. Struktur modal (capital structure) menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang di ukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban-beban 

keuangan (bunga) atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar hutang tersebut 

beserta pokoknya (principal) tepat pada waktunya. (Santoso, 2002). 

c. Menghitung biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Wieghted Average Cost of 

Capital = WACC). 
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Biaya modal suatu perusahaan bergantung tidak hanya pada biaya hutang 

dan pembiayaan ekuitas tetapi juga seberapa banyak dari masing-masing itu 

dimiliki oleh struktur modal. Hubungan ini digabungkan dalam biaya modal 

ratarata tertimbang (weighted average cost of capital) atau WACC, karena 

perusahaan memiki struktur modal optimal yang merupakan perpaduan antara 

hutang saham preferen.Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost 

of Capital) atau WACC mencerminkan rata-rata biaya modal di masa yang akan 

datang yang diharapkan. Maka untuk perhitungan WACC perlu dipertimbangkan 

biaya modal setiap komponen yaitu biaya modal sendiri (Ke) dan biaya pinjaman 

(kd) (Rahayu, 2007).  

d. Menghitung nilai EVA  

EVA = EBIT – Tax – WACC  

Selain itu, terdapat langkah-langkah untuk menentukan EVA: 

No LANGKAH  KETERANGAN 

1 1.      Ongkos Modal Hutang (Kd) 
a.       Beban bunga; 
b.      Jumlah Hutang Jk. Panjang; 
c.       Suku Bunga; 
d.      Pajak Perusahaan (t); 
e.       Faktor Koreksi (1-t) 
f.        Ongkos Modal Hutang (Kd) 

 
Rp 
Rp 
% 
& 
% 
% 

 
Laporan L/R 
Neraca 
(1a)/(1b) 
Laporan L/R & penjelasannya 
1-(1-d) 
(1e) x (1c) 

2 2.      Ongkos Modal Saham 
a.       Rf (Tingkat bunga tanpa resiko) 
b.      Beta 
c.       Rm(Tingkat Bunga Pasar) 
d.      Ongkos Modal Saham 

 
% 
% 
% 
% 

 
Bunga SBI 
(r im oiom) : om2 
Bursa Efek 
(2a)+(2b)x((2c)-(2a)) 

3 3.      Struktur Modal 
a.       Hutang Jk. Panjang 
b.      Modal Saham; 
c.       Jumlah Modal; 
d.      Komposisi hutang; 
e.       Komposisi modal 

 
Rp 
Rp 
Rp 
% 
% 

 
Neraca 
Neraca 
(3a)+(3b) 
(3a)/(3c) 
(1-(3d)) 
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4 4.      Ongkos Modal rata-rata 
tertimbang (WACC) 

% ((3d)x(1f)) + ((3e)x(2d)) 

5 5.      EVA 
a.       EBT 
b.      Beban Bunga 
c.       EBIT 
d.      Beban Pajak 
e.       Ongkos Modal Tertimbang 
f.        EVA 

 
Rp 
Rp 
Rp 
(Rp) 
(Rp) 
Rp 

 
Laporan L/R 
Laporan L/R 
(5a)+(5b) 
Laporan Laba Rugi 
(4a) x (3c) 
(5c)-(5d)-(5e) 

Sumber : Widayanto, 2006 ;dalam Krisnawuri, 2001 

 

2.4.3 Ukuran Kinerja EVA (Economic Value Added) 

Konsep EVA merupakan alternative yang dapat digunakan dalam mengukur 

kinerja perusahaan di mana focus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai 

perusahaan. Penilaian kinerja 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 serta 

dengan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimumkan. Sebagai pengukur kinerja perusahaan, EVA secara langsung 

menunjukkan seberapa besar perusahaan telah menciptakan modal bagi pemilik 

modal (Rudianto, 2006). 

Rudianto (2006) menjelaskan hasil penilaian kinerja suatu perusahaan 

dengan menggunakan EVA dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang 

berbeda, yaitu: 

a) Nilai EVA > 0 atau EVA bernilai positif  

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil 

menciptakan nilai tambah ekonmis bagi perusahaan. 
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b) Nilai EVA = 0  

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada dalam titik 

impas.Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus 

tidak mengalami kemajuan secara ekonomi.  

c) Nilai EVA < 0 atau EVA bernilai negatif  

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai 

ekonomis bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak 

dapat memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham 

perusahaan (investor). 

2.4.4 Manfaat EVA (Economic Value Added) 

Economic Value Added (EVA) juga mempunyai manfaat yaitu (Utama, 

1997) : 

a. Economic Value Added (EVA) digunakan sebagai penilai kinerja 

perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai 

(value creation). 

b. Economic Value Added (EVA) menyebabkan perhatian manajemen 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

c. Dengan Economic Value Added (EVA), para manajer berpikir dan 

bertindak sepertinya halnya pemegang saham yaitu memilih investasi 

yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan 

tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. 
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d. Economic Value Added (EVA) dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari 

pada biaya modalnya. 

e. Dengan Economic Value Added (EVA), para manajer harus selalu 

membandingkan tingkat pengembalian proyek dengan tingkat biaya 

modal yang mencerminkan tingkat risiko proyek tersebut. 

2.4.5 Keunggulan dan Kelemahan EVA (Economic Value Added) 

Sebagai alat penilai kinerja perusahaan, EVA terlihat mempunyai 

keunggulan di banding dengan ukuran kinerja konvensional lainnya. Beberapa 

keunggulan yang di miliki EVA antara lain (Rudianto, 2006): 

a. EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasional 

dari manajemen yang mencerminkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menciptakan nilai tambh bagi pemegang saham atau investor. 

b. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana / modal, mengeksposur pemberian 

pinjaman (piutang) dan menginvestasikan dana yang memberikan 

imbalan tinggi. 

c. EVA merupakan system manajemen keuangan yang dapat memecahkan 

semua masalah bisnis mulai dari strategi dan pergerakannya sampai 

keputusan operasional sehari-hari. 

Tetapi, disamping memiliki keunggulan , EVA juga memiliki beberapa 

kelemahan yang belum dapat ditutupi, antara lain (Rudianto, 2006) : 
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a. Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya 

biaya modal sendiri. Terutama dalam perusahaan go public biasanya 

mengalami kesulitan dalam perhitungan sahamnya. 

b. Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja sedangkan untuk 

mengukur kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan 

faktor kuantitatif dan kualitatif. 

 

2.5 MVA (Market Value Added) 

2.5.1 Pengertian MVA (Market Value Added) 

Setiap perusahaan baik perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi 

maupun jasa maka sasaran utama atau tujuan dari setiap perusahaan tersebut 

adalah memaksimalkan kekayaan atau keuntungan pemegang saham. Maka para 

analis keuangan memaksimalkan kekayaan tersebut dengan melihat ukuran 

kinerja dengan menggunakan pendekatan MVA (Market Value Added) dan 

EVA(Economic Value Added).  

Kemakmuran pemegang saham dapat di maksimumkan dengan 

memaksimumkan perbedaan antara 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) 

(Pudjiastuti, 2004). Nilai tambah pasar atau MVA (Market Value Added) adalah 

perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal 

investor yang telah diberikan. (Brigham,  2006).  
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Selain itu, MVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

MVA  = nilai pasar dari saham – ekuitas modal yang diberikan oleh 

pemegang saham =  (saham beredar) (harga saham) – total 

ekuitas saham biasa 

Atau rumus MVA tersebut dapat di tulis sebagai berikut: 

MVA  =  nilai pasar – modal yang di investasikan 

Peningkatan Market Value Added (MVA) dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan Economic Value Added (EVA) yang merupakan pengukuran 

internal kinerja operasional tahunan, dengan demikian Economic Value Added 

(EVA) mempunyai hubungan yang kuat dengan Market Value Added (MVA). 

Oleh karena itu, jika nilai MVA tinggi menunjukkan perusahaan telah 

menciptakan kekayaan yang substansial bagi pemegang saham. MVA negatif 

berarti nilai dari investasi yang di jalankan manajemen kurang dari modal yang 

diserahkan kepada perusahaan oleh pasar modal yakni kekayaan telah di 

musnahkan. (Young dan O’Byrne, 2001). 

2.5.2 Keunggulan dan Kelemahan MVA 

Kelebihan MVA menurut Zaky dan Ary (2002), MVA merupakan ukuran 

tunggal dan dapat berdiri sendiri yang tidak membutuhkan analisis trend sehingga 

bagi pihak menajemen dan penyedia dana akan lebih mudah dalam menilai kinerja 

perusahaan. Sedangkan kelemahan MVA adalah MVA hanya dapat diaplikasikan 

pada perusahaan yang sudah go public saja. 
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2.5.3 Hubungan EVA (Economic Value Added) dengan MVA (Market Value 

Added) 

EVA atau MVA digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial sebagai 

bagian dari program kompensasi insentif, EVA adalah ukuran yang umum 

digunakan. Alasannya adalah (Brigham & Houston, 2006). 

(1) EVA menunjukkan adanya nilai tambah yang terjadi selama suatu tahun 

tertentu sedangkan MVA mencerminkan kinerja perusahaan sepanjang hidupnya 

bahkan mungkin termasuk masa-masa sebelum manajer yang ada sekarang 

dilahirkan, dan  

(2) EVA dapat diterapkan pada masing-masing divisi atau unit-unit yang 

lain dari sebuah perusahaan besar sedangkan MVA harus diterapkan untuk 

perusahaan secara keseluruhan. 

2.6 Harga Saham  

Harga saham adalah harga yang terjadi paling akhir dalam satu hari bursa 

atau yang dapat disebut dengan harga penutupan. Harga saham terbentuk dari 

proses permintaan dan penawaran yang terjadi di bursa. Naik turunnya harga 

saham yang diperdagangkan di lantai bursa ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika 

pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham dalam kondisi baik, biasanya 

harga saham perusahaan yang bersangkutan akan naik, sedangkan jika perusahaan 

dinilai rendah oleh pasar, harga saham perusahaan juga akan ikut turun bahkan 

bisa lebih rendah dari harga di pasar sekunder antara investor yang satu dengan 

investor yang lain sangat menentukan harga saham perusahaan. Jenis-jenis harga 

saham, yaitu  
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1. Harga saham Pembukaan, terjadi pada transaksi pertama penjualan saham 

untuk atau pada saat hari itu,  

2. Harga saham tertinggi, terjadi pada transaksi (jual-beli) saham pada saat 

hari itu,  

3. Harga saham terendah, terjadi pada transaksi (jual-beli) saham pada saat 

hari itu,  

4. Harga saham penutupan, terjadi pada transaksi terakhir penjualan saham 

untuk atau pada saat hari itu,  

5. Harga saham minat beli, harga yang diminati pembeli untuk melakukan 

transaksi jual-beli saham, harga yang diminati penjual untuk melakukan 

transaksi jual-beli saham, dan  

6. Change, selisih antara harga saham pembukaan (Previous atau Open) 

dengan harga saham penutupan (Close).  

Faktor-faktor yang memengaruhi harga saham menurut Bunarto (2006), 

yaitu:  

1) Faktor fundamental, memberikan informasi tentang kinerja perusahaan 

dan faktor yang dapat memengaruhinya, meliputi kemampuan manajemen 

dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan, prospek bisnis 

perusahaan di masa datang, prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan, 

perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  

2) Faktor teknis, menggambarkan pasaran suatu efek baik secara individu 

maupun secara kelompok dalam menilai harga saham, seperti 
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perkembangan kurs, keadaan pasar modal, volume dan frekuensi transaksi 

suku bunga, serta kekuatan pasar modal dalam memengaruhi harga saham 

perusahaan.  

2.7 Pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) terhadap Harga Saham  

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

indikator yang mampu menciptakan nilai dari perusahaan. Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) membantu manajer fokus atas 

penghargaan kepada para pemegang saham, yaitu mendapatkan pengembalian dari 

modal yang diinvestasikan. Economic Value Added (EVA) dalam penggunaan 

sebagai alat pengukuran memiliki fungsi untuk mempertimbangkan kemampuan 

manajer perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, 

sedangkan Market Value Added (MVA) merupakan nilai yang akan diterima 

investor di pasar modal. Besar kecilnya nilai Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) yang diciptakan oleh perusahaan berdampak pada 

respon investor yang tercermin dari naik turunnya harga saham di pasar modal. 

Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi nilai, memerlukan alat 

ukur kinerja yang nantinya akan menarik para investor untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut yang dilihat dari meningkatnya harga saham 

perusahaan (adanya permintaan atas saham perusahaan yang meningkat, 

sedangkan penawarannya terbatas).(Dwitayanti,2005). 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan sebagai rangka 

untuk penelitian ini. Kegunaan untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk 

mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Berikut merupakan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Sonia R. (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Economic Value Added 

(EVA), Market Value Added (MVA) dan Return On Invesment (ROI) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar  di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2009-2012. Hasil penelitiannya adalah secara simultan 

(uji F) dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa EVA, MVA, dan ROI 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari ketiga variabel bebas EVA, 

MVA, dan ROI yang paling dominan berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham adalah ROI. Adanya pengaruh EVA, MVA dan ROI terhadap harga 

saham, perusahaan mampu meningkatkan kinerja untuk pengambilan keputusan 

investasi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan profitabilitas dan 

kesejahteraan para investor. 

Mara Ikbar (2014) melakukan penelitian tentang The Analysis of Effect of 

Economic Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA) on Share Price of 

Subsector Companies of Property Incorporated in LQ45 Indonesia Stock 

Exchange in Period of 2009-2013 (Analisis Pengaruh Nilai Tambah Ekonomi 

(EVA) Dan Nilai Tambah Pasar (MVA) pada Harga Saham Sub Perusahaan 

Sektor Properti  LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013). Hasil 
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penelitian menunjukan bahwa Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) secara signifikan mempengaruhi harga saham subsektor 

perusahaan properti LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2009 -2013.  

Rosy (2009) Analisis Pengaruh Antara EVA dan MVA Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Sektor LQ45 Di BEI Periode 2007-2008. Dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara 

Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham, sedangkan Market Value 

Added (MVA) dengan harga saham terdapat pengaruh secara parsial. Uji korelasi 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) dengan harga saham, karena tingkat 

keeratan korelasi lemah. 

Mardiyanto (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Nilai 

Tambah Ekonomi Dan Nilai Tambah Pasar Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor Ritel Yang Listing Di BEI. Dimana hasil penelitian 

menunjukkan Nilai Tambah Ekonomis (EVA) dan Nilai Tambah Pasar (MVA) 

berpengaruh terhadap harga saham secara simultan. Nilai Tambah Ekonomis 

(EVA) tidak berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. Nilai Tambah 

Pasar (MVA) berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. 

Indah (2010) Pengaruh MVA Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

manufaktur 2008-2009. Dimana hasil penelitian menunjukkan salah satu alternatif 

penilaian kinerja keuangan yang telah diakui mampu memberikan hasil yang lebih 

baik dari penilaian kinerja lainnya salah satunya dengan mempertimbangkan 
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aspek non keuangan yaitu MVA (Market Value Added). Hasil analisis regresi 

tidak ada pengaruh Market Value Added dengan harga saham. 

Tabel 3.4 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Hasil/Kesimpulan 

1 Rosy (2009) Analisis Pengaruh Antara 

EVA dan MVA 

Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor 

LQ45 Di BEI Periode 

2007-2008. 

Uji korelasi menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara 

Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) 

dengan harga saham, karena tingkat 

keeratan korelasi lemah. 

 

2 Indah (2010) Pengaruh MVA Terhadap 
Harga Saham Pada 
Perusahaan manufaktur 
2008-2009. 

Hasil analisis regresi tidak ada 

pengaruh Market Value Added 

dengan harga saham. 

3 Sonia R. (2013). Analisis Pengaruh 
Economic Value Added 
(EVA), Market Value Added 
(MVA) dan Return On 
Invesment (ROI) Terhadap 
Harga Saham Pada 
Perusahaan Property dan 
Real Estate yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2009-2012 

Hasil penelitiannya adalah secara 
simultan (uji F) dan secara parsial (uji 
t) menunjukkan bahwa EVA, MVA, dan 
ROI berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham.  

4 Mardiyanto 

(2013). 

Analisis Pengaruh Nilai 

Tambah Ekonomi Dan 

Nilai Tambah Pasar 

Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor 

Ritel Yang Listing Di 

BEI.  

Dimana hasil penelitian 

menunjukkan Nilai Tambah 

Ekonomis (EVA) dan Nilai 

Tambah Pasar (MVA) berpengaruh 

terhadap harga saham secara 

simultan  

5 Mara Ikbar (2014)  

 

The Analysis of Effect of 

Economic Value Added 

(EVA) and Market Value 

Added (MVA) on Share 

Price of Subsector 

Companies of Property 

Incorporated in LQ45 

Indonesia Stock 

Exchange in Period of 

2009-2013 (Analisis 

Pengaruh Nilai Tambah 

Ekonomi (EVA) Dan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) secara 

signifikan mempengaruhi harga 

saham subsektor perusahaan 

properti LQ45 pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 -2013. 
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Nilai Tambah Pasar 

(MVA) pada Harga 

Saham Sub Perusahaan 

Sektor Properti  LQ45 

pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-

2013).  

Sumber : Data di olah tahun 2015 

 

2.9 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai 

hubungan antara Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) 

terhadap Harga saham maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dengan alur penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.8 

Alur Penelitian 

 

Sumber : (Harjono,2010) dan Data di olah tahun 2015 

Keterangan :  = komponen pembentuk 

 = komponen yang mempengaruhi 

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), secara 

periodik wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut 

dapat dijadikan acuan secara fundamental bagaimana kinerja perusahaan dan 

bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman menggunakan 

analisis rasio-rasio keuangan, EVA, dan MVA. Economic Value Added (EVA) 

Perusahaan Makanan 
Dan Minuman 

Pasar Modal/BEI 

Laporan keuangan 

Neraca Laporan Laba Rugi Nilai Pasar Ekuitas 

EVA(X1) MVA(X2) Harga Saham (Y) 

Kinerja Perusahaan Kinerja Pasar 

Kinerja Keuangan Investor 
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menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah 

ekonomis, sedangkan Market Value Added (MVA) menggambarkan harapan 

investor terhadap kinerja suatu perusahaan di masa yang akan datang. 

Dalam penelitian ini, harga saham menjadi variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Alasan peneliti untuk menjadikan harga saham sebagai 

variabel dependen adalah tingginya kebutuhan investor terhadap informasi harga 

saham. Harga saham perusahaan yang fluktuatif baik signifikan ataupun tidak, 

akan menjadi pertimbangan investor dalam memprediksi keadaan di masa depan.  

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian 

ini diuraikan sebagai berikut:  

a. Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham EVA 

atau nilai tambah ekonomis memiliki pengaruh terhadap harga saham 

untuk memproyeksi kinerja perusahaan melalui tingkat pengembalian 

yang diharapkan investor dan keditur. EVA mempertimbangkan laba 

bersih setelah pajak dan capital charges yang dimiliki perusahaan. EVA 

yang tinggi dan positif, maka harga saham akan meningkat.  

b. Pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap Harga Saham MVA 

atau nilai tambah pasar memiliki pengaruh terhadap harga saham yang 

menitik beratkan pada nilai pasar perusahaan dan total modal yang 

diinvestasikan sehingga mencerminkan kemakmuran yang diperoleh 

pemegang saham. Kemakmuran yang diperoleh oleh pemegang saham 

tinggi dan positif, maka harga saham akan meningkat. 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian (Sugiyono, 2011). Dari teori-teori dan tabel penelitian 

terdahulu yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

Ha1 :  EVA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Ha2 : MVA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari 

oleh falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, ilmu yang di bangun dari empiris, 

teramati, terukur, menggunakan logika matematika dan membuat generalisasi atas 

rerata (Hidayat dan Sedarmayanti, 2002). 

Adapun objek penelitian dari kasus ini adalah laporan keuangan auditan 

akhir periode pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI  

2012-2015. 

3.2 Populasi 

Populasi dalam penelitian Menurut Sugiyono (2003) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  2012-2015 sebanyak 139 

perusahaan. 

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011). Sampel menurut Suharsimi (2004) adalah keseluruhan 

dari populasi yang diambil dengan menggunakan data tertentu. Sampel pada 
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penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pengambilan Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015. 

b.  Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki laporan keuangan 

yang lengkap selama periode penelitian. 

Berdasarkan Kriteria pengambilan sampel di atas, maka jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13 perusahaan makanan dan 

minuman. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).  

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). 

a. Variabel bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas 

adalah konsep metode EVA dan MVA.  

b. Variabel terikat (dependent variabel) 
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Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah harga saham pada 

perusahaan makanan dan minuman  yang terdaftar di BEI 2012-2015. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Menurut Irawan dalam Sukandarrumidi (2000) studi dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Adapun 

dokumen yang digunakan dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, 

laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto 

dan lain sebagainya.  

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif  

Pada awal penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mendeskripsikan 

kinerja keuangan dan juga ingin melihat perbedaan besarnya nilai tambah maka 

peneliti dalam model analisis data menggunakan metode yang digunakan adalah 

dengan pendekatan EVA dan MVA. Selain dengan pendekatan EVA dan MVA, 

uji statistik Independent Sample T-test juga digunakan dalam model analisis data. 

Adapun langkah-langkah dalam EVA adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung biaya modal (cost of capital / Kd) 

a. Kb = beban bunga / jumlah hutang 

b. Tarif Pajak (T) =  pajak penghasilan 

 laba sebelum pajak penghasilan 
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c. Kd = Kb (1 - T) 

2. Menghitung biaya modal saham (cost of equity / Ke) 

Biaya modal saham di peroleh dari presentase / tingkat 

pengembalian hasil yang di harapkan dari modal yang di 

investasikan pada suatu perusahaan. 

Sedangkan rumus yang digunakan: 

Ke = Rf + (Rm - Rf) β 

Dimana : 

Ke = biaya modal saham 

Rf = suku bunga resiko 

Rm = tingkat pengembalian pasar 

 

3. Menghitung besarnya struktur permodalan/ pendanaan (capital 

stucture) 

a. Komposisi hutang jangka panjang = Hutang jangka panjang 

  Jumlah modal 

 

b. Komposisi modal saham = Modal saham 

 Jumlah modal 

c. Jumlah modal = Hutang jangka panjang 

 Modal saham 

 

4. Menghitung biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 
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WACC = Wd x Kd (1 - T) + We x Ke 

Dimana: 

Wd = bobot dari hutang 

Kd = tingkat biaya modal hutang sebelum pajak 

T = tingkat pajak yang berlaku 

We = bobot dari modal saham 

Ke = biaya modal saham 

5. Menghitung EVA 

EVA = NOPAT – Capital Charge 

EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 

Keterangan:  

NOPAT = Net Operating Profit After Tax  

WACC = Weighted Average Cost Capital 

6. Menganalisa data 

Sedangkan langkah-langkah MVA sebagai berikut: 

1. Menghitung besarnya nilai pasar perusahaan yang didapat melalui 

harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. 

2. Menghitung modal yang di investasikan perusahaan yang didapat 

melalui harga nominal saham di kalikan dengan jumlah saham 

yang beredar. 
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3.6.2 Uji Normalitas  

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis 

menggunakan regresi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah jika datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Cara 

untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak, 

yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah:  

 Jika Asymp sig 2 tailed > tingkat signifikansi (α = 0,05), berarti 

memenuhi normalitas.  

 Jika Asymp sig 2 tailed < tingkat signifikansi (α = 0,05), berarti 

tidak memenuhi normalitas.  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda. Agar memperoleh model regresi yang terbaik, dibutuhkan sifat tidak 

bias linier terbaik (BLUE atau Best Linier Unbiased Estimator) dari penaksir atau 

predictor. Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala 

multikolinieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. 

3.6.3.1 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 
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residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi, dilakukan pengujian Durbin Watson (dW). 

Dasar pengambilan keputusan menurut Santoso (2010 ) adalah:  

 Jika angka dW < dL atau dW > (4-dL), berarti terdapat 

autokorelasi.  

 Jika angka dU < dW < (4-dU), berarti tidak terdapat 

autokorelasi.  

 Jika angka dL < dW < dU atau (4-dU) < dW < (4-dL), berarti 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam variance 

error term untuk model regresi, ada beberapa cara. Penelitian ini akan 

menggunakan model chart (diagram Scatterplot) dengan dasar pemikiran bahwa:  

 Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada 

membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), berarti terjadi 

heteroskedastisitas  
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 Jika terjadi ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar ke atas 

dan di bawah 0 pada sumbu Y, berarti terjadi homoskedastisitas  

Untuk lebih menjamin keakuratan hasil, dapat dilakukan uji statistik 

dengan uji Glejser yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplots antar nilai 

prediksi variabel terikat dengan residualnya. Heteroskedastisitas tidak terjadi 

dalam suatu model jika titik-titik dalam grafik scatterplots menyebar secara acak 

dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Glejser 

menyarankan untuk meregresi nilai absolut dari ei terhadap variabel X (variabel 

bebas) yang diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan δi2 dengan 

menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 

[ei] = β1 Xi + vI  

Keterangan:  

[ei] merupakan penyimpangan residual dan Xi merupakan variabel 

bebas.  

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui adanya 

kolinieritas terutama model regresi linear berganda, yaitu dengan mengetahui nilai 

koefisien korelasi antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ada 2 analisis 

dasar pengambilan keputusan yang digunakan Santoso (2010), yakni:  
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1. Besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance  

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah:  

 Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1  

 Mempunyai angka Tolerance mendekati 1  

2. Besaran korelasi antar variabel independen  

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah: Koefisien korelasi antar 

variabel independen harus lemah (di bawah 0,5). Jika korelasi kuat, berarti terjadi 

problem multikolinieritas.  

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda  

Uji analisis regresi linier berganda adalah analisis dalam bentuk hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu (banyak) variabel independen yang 

terlibat. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial dari variabel independen, yaitu, EVA (X1), dan MVA (X2), 

terhadap variabel dependen harga saham (Y). Uji statistik regresi linier berganda 

dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data 

dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik multikolineritas, 

autokorelasi, dan heteroskesdastisitas. Model persamaannya sebagai berikut:  

Y = α + β1X1+ β2X2+ e  

Keterangan :  

Y = Harga saham  

x1 = Economic Value Added (EVA)  

x2 = Market Value Added (MVA)  

α = Bilangan konstanta  



47 

 

 

β = Koefisien regresi  

e = Kesalahan Pengganggu  

3.6.5 Uji t  

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Dasar pengambilan keputusan menurut Sujarweni (2007) adalah:  

 Jika Sig < 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) ditolak, (HA) diterima.  

 Jika Sig > 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) diterima, (HA) ditolak.  

3.6.6 Uji F  

Tujuan uji F adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan menurut Sujarweni (2007) adalah:  

 Jika Sig < 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) ditolak, (HA) diterima.  

 Jika Sig > 0,05, berarti Hipotesis nol (H0) diterima, (HA) ditolak.  

3.6.7 Koefisien Determinasi (Uji R) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukan seberapa besar 

pengaruh antara kedua variabel yang diteliti, maka dihitung koefisien detrminasi 

(Kd) dengan asumsi faktor-faktor lain diluar variabel dianggap konstan/tetap 

(cateris paribus). Rumus koefisien determinasi (Kd) yaitu :  

Kd = r² x 100% 

Keterangan :  Kd =Koefisien Determinasi 

  r  =Koefisien korelasi 
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Dimana apabila : 

Kd = 0, Berarti pengaruh variabel x terhadap variabel y, lemah. 

Kd = 1, Berarti pengaruh variabel x terhadap variabel y, kuat 

 Pengaruh tinggi rendahnya koefisien determinasi tersebut digunakan 

pedoman yang dikemukakan oleh Guilford yang dikutip oleh Supranto (2001) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7 
Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi 

Pernyataan Keterangan 

> 4% Pengaruh Rendah Sekali 

5% - 16% Pengaruh Rendah Tapi Pasti 

17% - 49% Pengaruh Cukup Berarti 

50% - 81% Pengaruh Tinggi atau Kuat 

> 80% Pangaruh Tinggi Sekali 

Sumber : Supranto (2001) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber, melainkan 

melalui perantara (Sugiyono, 2009). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan yang diunduh di website Bursa Efek Indonesia. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan sistematika 

tertentu. Berikut merupakan kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini :  

a. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur yang 

sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian yaitu tahun 2011-2013.  

b. Perusahaan tersebut selalu terdaftar dalam Indonesian Capital 

Market Directory selama periode penelitian.  

c. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan 

tahunan secara berturut-turut selama periode penelitian dan dapat 

diakses oleh publik.  

d. Perusahaan tersebut mencantumkan biaya bunga dalam laporan 

keuangannya selama periode penelitian.  
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e. Perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangannya dalam 

mata uang rupiah. 

Obyek Penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa (BEI) periode 2012-2015 yang 

dipilih melalui metode purposive sampling. Dari jumlah populasi perusahaan 

sebanyak 139, perusahaan yang layak untuk dijadikan obyek penelitian 

berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan berjumlah 13 perusahaan yang 

seleksi pengambilan sampelnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.1  
Pengambilan Sampel  

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 
2012 – 2015 

139 
 

Sampel  tidak lengkap  (1) 

Total Sampel 13 
 Sumber : data di olah 2016 
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Tabel 4.2 
Daftar Sampel Penelitian 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Akasha Wira Internasional Tbk 

2 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

3 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk 

4 INDF PT. Indofood Suskses Makmur Tbk 

5 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

6 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

7 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 

8 PTSP PT. Pioneerindo Gourmet Internasional 

9 ROTI PT. Nippon Indonesia Corpindo Tbk 

10 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

11 STTP PT. Siantar Top Tbk 

12 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk 

13 ULTJ 
PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

Tbk 
 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 
 

Tabel 4.3 
Hasil Perhitungan EVA 

 

 

EVA 2012 2013 2014 2015 

ADES -274.526.891.021 -312.394.694.571 -339.238.567.307 -434.813.977.664 

DLTA -252.512.831.478 -272.287.354.176 -326.113.180.967 -502.300.132.624 

FAST -884.329.506.659 -257.017.039.655 -1.135.996.050.669 -1.376.946.434.607 

INDF 
-

39.497.305.929.53
8 

-
62.189.769.688.01

0 

-
62.824.333.924.95

3 

-
76.335.376.683.85

3 

MLBI -3.931.712.166.023 -41.045.741.404 -501.891.489.296 -2.426.874.569.233 

MYOR -4.516.272.257.361 -4.946.706.376.858 -7.053.031.192.360 -5.844.827.353.896 

PSDN -542.955.259.626 -678.688.866.011 4.042.748.197.268 792.502.483.907 

PTSP -77.476.800.529 -121.211.975.569 -164.244.683.664 -341.097.890.169 

ROTI -154.737.646.630 -1.012.658.294.247 -1.215.104.486.431 -1.404.035.174.612 

SKLT -109.727.538.862 -204.052.411.819 -222.416.741.218 -222.776.935.429 
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STTP -838.481.014.740 -891.018.134.998 -831.040.633.807 -1.008.441.765.362 

TBLA -3.174.525.733.539 -4.450.166.877.776 -4.159.697.996.141 -6.277.745.713.284 

ULTJ -1.112.674.798.867 
-

27.129.433.842.22
2 

-2.786.984.983.444 -2.691.734.466.081 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata EVA 

menghasilkan nilai negatif sementara EVA positif  dihasilkan oleh perusahaan 

PSDN pada tahun 2014 dan 2015 yang artinya terjadi nilai tambah atau terjadi 

peningkatan nilai perusahaan.  

Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan MVA 

 

MVA 2012 2013 2014 2015 

ADES 736.920.000 328.500.000 6.712.500 775.500 

DLTA 381.000.000 189.500.000 389.000.000 1.260.000 

FAST 115.655.777 12.600.000 22.822.500 5.000.000 

INDF 73.922.000.000 37.960.300.000 137.611.775.000 49.624.365.000 

MLBI 320.000.000 2.200.000.000 39.420.000 6.480.000 

MYOR 56.587.581.369 2.511.750.000 3.009.000.000 609.000.000 

PSDN 210.000 -12.500 -3.200 -5.300 

PTSP 4.875.000 1.750.000 520.000 134.325.000 

ROTI 1.052.800.000 1.233.720.000 523.252.000 648.555.500 

SKLT 100.000 120.000 210.000 75.000 

STTP 1.900.000 1.450.000 21.128.000 113.685.000 

TBLA 328.500.000 69.000.000 1.340.136.000 3.465.000 

ULTJ 440.700.000 1.279.250.000 1.408.000 45.689.000 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata MVA 

menghasilkan nilai positif sementara MVA negatif justru dihasilkan oleh 
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perusahaan PSDN pada tahun 2013 hingga 2015 yang artinya tidak terjadi nilai 

tambah pasar.  

4.1.2 Statistik Deskriptif  

Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif  dan komponennya periode 2012-2015  

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Y(HARGA 

SAHAM) 

52 389878 122 390000 1253132 24098,69 11230,190 80982,052 6,558E9 

X1(EVA) 52 8,E13 2 8,E13 5,E14 1,05E13 2,304E12 1,662E13 2,761E26 

X2(MVA) 52 1,E11 2 1,E11 7,E12 1,30E11 3,298E9 2,378E10 5,657E20 

Valid N 

(listwise) 

52 
        

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata EVA sebesar -

Rp  6.412.798.154.194 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 4.042.748.197.268 yang 

terjadi pada tahun 2014 dan terendah sebesar –Rp 76.335.376.683.853 yang 

terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan Tabel 4.2 MVA tertinggi terjadi pada tahun 

2014 sebesar Rp 137.611.775.000 dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar - 

Rp 12.500. 
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4.1.3 Uji Normalitas 

Tabel 4.6 
Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,80286792 

Most Extreme Differences Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,086 

Kolmogorov-Smirnov Z ,742 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,641 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut,besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

sebesar 0,742. Nilai yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan pada 

penelitian ini terdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 
Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 

Grafik normal probability plot yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 

menunjukkan bahwa adanya pola distribusi normal dimana data berupa plot 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 
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Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji gejala multikolinieritas, uji 

autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

 

4.1.4.1 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 
Uji Autokorelasi (DW-test) 

 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

dimension0 

1 ,255
a
 ,065 ,027 1,83929 ,065 1,704 2 49 ,193 ,744 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut, nilai (dL) = 1,47410 dan nilai (dU) = 

1,63339 serta nilai (4-dL) = 2,5259 dan nilai (4-dU) = 2,36661. Pada penelitian ini 

dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 0,744 yakni lebih kecil 

dari nilai (dU)=1,6860 dan lebih kecil dari nilai (4-dU)=2,3140 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi pada persamaan regresi pada penelitian 

ini. 
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4.1.4.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinieritas 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,353 2,783  1,923 ,060   

LN_X1 ,112 ,064 ,244 1,755 ,085 ,989 1,011 

LN_X2 -,029 ,075 -,053 -,382 ,704 ,989 1,011 

a. Dependent Variable: LN_Y 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, menunjukkan bahwa terdapat variabel bebas 

yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tidak ada variable bebas yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nilai tolerance dan nilai VIF pada masing-

masing sebesar 0,989 dan 1,011. 

 

4.1.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.9 

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glesjer) 
 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,353 2,783  1,923 ,060   

LN_X1 ,112 ,064 ,244 1,755 ,085 ,989 1,011 

LN_X2 -,029 ,075 -,053 -,382 ,704 ,989 1,011 

a. Dependent Variable: LN_Y 
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Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
 
 

Gambar 4.2 
Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot) 

 

 
 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.2 ditunjukkan bahwa titik-titik pada 

gambar menyebar secara urut pada angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini. 
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Gambar 4.3 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 
Grafik histogram yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa 

adanya pola distribusi normal sebab memperlihatkan grafik yang mengikuti 

sebaran kurva normal yang ditunjukkan dengan kurva yang berbentuk lonceng 

menghadap ke atas. 
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4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 5.1 
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,353 2,783  1,923 ,060   

LN_X1 ,112 ,064 ,244 1,755 ,085 ,989 1,011 

LN_X2 -,029 ,075 -,053 -,382 ,704 ,989 1,011 

a. Dependent Variable: LN_Y 

 
 
 

Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

dimension0 

1 ,255
a
 ,065 ,027 1,83929 ,065 1,704 2 49 ,193 ,744 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 
 
 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 5.1, maka dapat dibuat 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  

Y= 5,353 + 0,112X1 - 0,29X2 + e..................................…..…(5)  

Keterangan :  

Y = Harga Saham  

β0 = Konstanta  

β1 – β3 = Koefisien regresi variabel independen  
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X1 = EVA  

X2 = MVA  

e = Residual 

4.1.6 Koefisien Determinasi (Uji R) 

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa 

besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel 

terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan 

mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,255
a
 ,065 ,027 1,83929 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

 
Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 

Nilai koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,065.Hal ini 

berarti bahwa sebesar 6,5 persen variasi harga saham dapat dijelaskan oleh kedua 

variabel bebas yaitu EVA dan MVA, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model regresi 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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4.1.7 Uji t 

Tabel 5.2 
Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,529 2 5,765 1,704 ,193
a
 

Residual 165,767 49 3,383   

Total 177,296 51    

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : idx.com data di olah ,2016 

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5.2 diketahui bahwa EVA dan MVA 

memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 1,704 dan taraf 

signifikansi sebesar 0,193. Hasil signifikansi tersebut menunjukkan bahwa taraf 

signifikansi variable EVA lebih besar dari taraf α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa EVA dan MVA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

sehingga hipotesis Ha1 ditolak.  

 

4.1.8 Pembahasan 

4.1.8.1 Pengaruh Nilai Tambah Ekonomis (EVA) dan Nilai 

Tambah Pasar (MVA) terhadap Harga Saham secara Simultan  

Berdasarkan uji F yang mempunyai nilai 1,704 dengan nilai signifikansi 

0,193. Nilai signifikansi 0,193 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua variabel independen yaitu Nilai Tambah Ekonomis dan Nilai Tambah 

Pasar tidak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap harga saham.  
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Variabel Nilai Tambah Ekonomis dan Nilai Tambah Pasar adalah 

pencerminan dari kinerja perusahaan dimana Nilai Tambah Ekonomis 

mencerminkan kinerja perusahaan dari internal perusahaan sedangkan Nilai 

Tambah Pasar mencerminkan kinerja perusahaan dari eksternal perusahaan 

sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada investor sehingga nilai 

Nilai Tambah Ekonomis dan Nilai Tambah Pasar berpengaruh terhadap harga 

saham.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosy  (2009) 

Uji korelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) dengan harga saham, karena 

tingkat keeratan korelasi lemah. 

4.1.8.2 Pengaruh Nilai Tambah Ekonomis (EVA) terhadap harga 

saham  

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Nilai Tambah Ekonomis (EVA) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.  

Hasil penelitian jika dikaitkan dengan rumus Nilai Tambah Ekonomis 

sendiri yang mana Nilai Tambah Ekonomis = Nopat – Capital Charger dimana 

nopat adalah laba bersih perusahaan setelah pajak dan capital charger yang 

memiliki komposisi terbesar adalah modal, hutang dan beban.  

Nilai capital charge yang lebih tinggi daripada nopat menunjukan bahwa 

perusahaan menanggung hutang yang tinggi. Hutang tersebut digunakan 

perusahan untuk membuat investasi baru dalam hal ini perusahaan ritel membuka 
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gerai baru, dimasa awal pembukaan gerai baru tentu belum bisa menghasilkan 

laba secara maksimal. Ini dikarenakan pembukaan gerai baru membutuhkan 

modal yang tidak sedikit untuk kegiatan operasionalnya.  

Nilai Tambah Ekonomis tiap perusahaan jika dilihat dan dibandingan 

dengan harga saham tidak selalu searah hal ini yang membuat hasil pengolahan 

data pada penelitian ini Nilai Tambah Ekonomis tidak berpengaruh terhadap harga 

saham.  

4.1.8.3 Pengaruh Nilai Tambah Pasar (MVA) terhadap harga 

saham  

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Nilai Tambah Pasar (MVA) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Nilai Tambah Pasar berpengaruh terhadap 

harga saham karena pergerakan harga saham dipengaruhi oleh informasi pasar. 

Informasi pasar disini merupakan informasi kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang.  

Menurut Devi (2009), Bagi suatu perusahaan, MVA bernilai positif atau 

menunjukkan perkiraan pasar modal tentang besarnya proyek-proyek investasi 

perusahaan, baik yang telah maupun yang akan terjadi di masa datang. MVA 

menunjukkan hasil kumulatif kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai 

investasi yang dilakukan maupun yang akan dilakukan. Investor perlu memahami 

kinerja perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi 

investasinya.Menurut Kurnia (2009), MVA mempunyai pengaruh signfiikan 

terhadap harga saham. Menurut Himawan (2009), MVA positif berarti ada nilai 
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tambah bagi perusahaan, dan biasanya akan direspon oleh meningkatnya harga 

saham perusahaan yang memiliki arti bahwa perusahaan berhasil menciptakan 

nilai tambah perusahaan bagi investor. Semakin besar MVA maka menunjukan 

nilai tambah yang lebih besar bagi investor, sehingga harga saham juga akan 

meningkat. Sebaliknya jika MVA negatif berarti perusahaan mengalami 

penurunan kinerja yang biasanya akan direspon dengan penurunan harga saham.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan yang diterapkan perusahaan manufaktur sub sektor food 

and beverages di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan 

metode Economic Value Added (EVA) meningkat pada periode 2012-

2015. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya hasil perhitungan Net 

Operating Profit After Tax (NOPAT) di setiap perusahaan  manufaktur sub 

sektor food and beverages  yang akan mempengaruhi nilai Economic 

Value Added (EVA) sebagai pengurang Capital Charges (biaya modal). 

Menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi 

besarnya biaya modal, sehingga metode Economic Value Added (EVA) 

dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur sub sektor food and 

beverages. Untuk penerapan metode Market Value Added (MVA) pada 

perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) juga mengalami peningkatan pada periode 2012-2015 

yang ditandai dengan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nilai 

modal yang telah diinvestasikan oleh para penyandang dana, dengan kata 

lain tingkat pengembalian yang diciptakan lebih besar daripada biaya 

modal, sehingga metode Market Value Added (MVA) dapat diterapkan 

pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages. Dapat 
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disimpulkan bahwa penggunaan metode Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA) untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages dapat diterapkan 

dengan baik, karena kedua metode tersebut dapat menciptakan nilai 

tambah dan mensejahterakan para investor.  

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

terhadap harga saham melalui pengujian statistik uji F (ANOVA) 

menunjukkan bahwa Economic Value Added (EVA) dengan Market Value 

Added (MVA) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Uji T, menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh antara 

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

harga saham.  

 
5.2 SARAN 

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap penelitian ini, yaitu: 

1) Bagi investor,Hasil penelitan EVA menunjukan pengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham oleh karena itu diharapkan nantinya 

investor dapat menggunakan EVA sebagai tolak ukur kinerja keuangan 

perusahaan.  

2) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sektor lain selain 

sektor food and beverages seperti sektor perbankan, transportasi, 

telekomunkasi, pertanian ataupun sektor lainnya.  
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3) Bagi perusahaan Sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam melakukan penentuan startegis 

perkembangan portofolio perusahaan di masa mendatang. 
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NO KODE PERUSAHAAN TAHUN Y(HARGA SAHAM) X1(EVA) X2(MVA) 

1 ADES 2012 1920 -274526891021 736920000 

1 ADES 2013 2000 -312394694571 328500000 

1 ADES 2014 1375 -339238567307 6712500 

1 ADES 2015 1015 -434813977664 775500 

2 DLTA 2012 255000 -252512831478 381000000 

2 DLTA 2013 380000 -272287354176 189500000 

2 DLTA 2014 390000 -326113180967 389000000 

2 DLTA 2015 5200 -502300132624 1260000 

3 FAST 2012 2769 -884329506659 115655777 

3 FAST 2013 1900 -257017039655 12600000 

3 FAST 2014 1375 -1135996050669 22822500 

3 FAST 2015 2100 -1376946434607 5000000 

4 INDF 2012 5850 -39497305929538 73922000000 

4 INDF 2013 6450 -62189769688010 37960300000 

4 INDF 2014 6750 -62824333924953 137611775000 

4 INDF 2015 5175 -76335376683853 49624365000 

5 MLBI 2012 7400 -3931712166023 320000000 

5 MLBI 2013 12000 -41045741404 2200000000 

5 MLBI 2014 11950 -501891489296 39420000 

5 MLBI 2015 8200 -2426874569233 6480000 

6 MYOR 2012 17143 -4516272257361 56587581369 

6 MYOR 2013 26000 -4946706376858 2511750000 

6 MYOR 2014 20900 -7053031192360 3009000000 

6 MYOR 2015 30500 -5844827353896 609000000 

7 PSDN 2012 205 -542955259626 210000 

7 PSDN 2013 150 -678688866011 -12500 

7 PSDN 2014 143 4042748197268 -3200 

7 PSDN 2015 122 792502483907 -5300 

8 PTSP 2012 2450 -77476800529 4875000 

8 PTSP 2013 4000 -121211975569 1750000 

8 PTSP 2014 5700 -164244683664 520000 

8 PTSP 2015 7250 -341097890169 134325000 

9 ROTI 2012 1380 -154737646630 1052800000 

9 ROTI 2013 1020 -1012658294247 1233720000 

9 ROTI 2014 1385 -1215104486431 523252000 

9 ROTI 2015 1265 -1404035174612 648555500 

10 SKLT 2012 140 -109727538862 100000 

10 SKLT 2013 180 -204052411819 120000 
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10 SKLT 2014 205 -222416741218 210000 

10 SKLT 2015 350 -222776935429 75000 

11 STTP 2012 1050 -838481014740 1900000 

11 STTP 2013 1550 -891018134998 1450000 

11 STTP 2014 2880 -831040633807 21128000 

11 STTP 2015 3015 -1008441765362 113685000 

12 TBLA 2012 490 -3174525733539 328500000 

12 TBLA 2013 470 -4450166877776 69000000 

12 TBLA 2014 755 -4159697996141 1340136000 

12 TBLA 2015 510 -6277745713284 3465000 

13 ULTJ 2012 1330 -1112674798867 440700000 

13 ULTJ 2013 4500 -27129433842222 1279250000 

13 ULTJ 2014 3720 -2786984983444 1408000 

13 ULTJ 2015 3945 -2691734466081 45689000 

jumlah 1253132 -333465504018083 373838220146 

rata rata 24099 -6412798154194 7189196541 

minimal 122 -76335376683853 -12500 

maximal 390000 4042748197268 137611775000 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 52 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,80286792 

Most Extreme Differences Absolute ,103 

Positive ,103 

Negative -,086 

Kolmogorov-Smirnov Z ,742 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,641 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 
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N Range 

Minimu

m Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statisti

c 

Statisti

c Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 

Y(HARG

A 

SAHAM) 

52 389878 122 390000 1253132 24098,69 11230,190 80982,052 6,558E9 

X1(EVA) 52 8,E13 2 8,E13 5,E14 1,05E13 2,304E12 1,662E13 2,761E26 

X2(MVA) 52 1,E11 2 1,E11 7,E12 1,30E11 3,298E9 2,378E10 5,657E20 

Valid N 

(listwise) 

52 
        

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range 

Minimu

m 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Varianc

e 

Statisti

c 

Statisti

c Statistic Statistic 

Statisti

c 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

LN_Y 52 8,07 4,80 12,87 409,27 7,8706 ,2585

6 

1,86451 3,476 

LN_X1 52 31,32 ,69 32,02 1506,5

8 

28,972

7 

,5642

9 

4,06913 16,558 

LN_X2 52 24,95 ,69 25,65 1306,5

2 

25,125

4 

,4794

9 

3,45766 11,955 

Valid N 

(listwise

) 

52 

        

 

 

KOOFISIEN DETERMINASI 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,255
a
 ,065 ,027 1,83929 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 
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Model Summary
b
 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

dimension0 

1 ,255
a
 ,065 ,027 1,83929 ,065 1,704 2 49 ,193 ,744 

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11,529 2 5,765 1,704 ,193
a
 

Residual 165,767 49 3,383   

Total 177,296 51    

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,353 2,783  1,923 ,060   

LN_X1 ,112 ,064 ,244 1,755 ,085 ,989 1,011 

LN_X2 -,029 ,075 -,053 -,382 ,704 ,989 1,011 

a. Dependent Variable: LN_Y 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


