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SARI 
 
 
Yuna Nila Hapsari. 2009. Kontribusi Financial Leverage dan Proporsi Saham 
terhadap Economic Value Added (EVA) pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Heriyanto, MBA, Pembimbing 
II: Dra. Margunani, MP. 71 halaman.  
 
Kata Kunci : Economic Value Added (EVA), Finncial Leverage, Proporsi 
Saham 

Salah satu metode atau cara untuk mengetahui nilai suatu perusahaan 
dapat menggunakan metode pendekatan fundamental. Pendekatan ini 
memfokuskan pada analisis untuk mengetahui kondisi fundamental perusahaan 
yang sangat dipengaruh oleh kondisi perekonomian pada umumnya. Metode 
pendekatan fundamental yang digunakan untuk mengetahui nilai atau kinerja 
suatu perusahaan salah satunya adalah Economic Value Added (EVA). 
Permasalahan  dalam penelitian adalah apakah Financial Leverage dan Proporsi 
Saham berpengaruh terhadap Economic Value Added (EVA) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI?, apakah Financial Leverage berpengaruh 
terhadap Economic Value Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI?, apakah Proporsi Saham berpengaruh terhadap Economic Value 
Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2006 sedangkan jumlah sampel 
sebanyak 35 perusahaan. Alat  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, koefisien determinasi dan 
analisis asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan terdapat pengaruh 
Financial Leverage (X1), dan Proporsi Saham (X2)  terhadap Economic Value 
Added (EVA), hal ini dapat diketahui nilai sig < 0,05; tidak terdapat pengaruh 
Financial Leverage (X1) terhadap Economic Value Added (EVA), hal ini dapat 
diketahui nilai sig > 0,05; terdapat pengaruh Proporsi Saham (X2)  terhadap 
Economic Value Added (EVA), hal ini dapat diketahui nilai sig < 0,05 dan nilai 
koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,077, hal ini berarti 
variasi perubahan Economic Value Added (EVA) (Y) dipengaruhi oleh Financial 
Leverage (X1), proporsi saham (X2) sebesar 7,7% sedangkan sisanya 92,3% 
dipengaruhi oleh faktor lain. 

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah penerapan 
konsep EVA dalam perusahaaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
penentuan strategi perusahaan, dimana EVA tidak hanya diukur pada perusahaan 
secara keseluruhan tetapi juga dapat diukur pada tingkat divisi-divisi dalam 
perusahaan. Apabila suatu unit selalu mempunyai EVA negatif mungkin lebih 
baik menutup bisnis pada divisi tersebut, sebaliknya apabila suatu divisi dapat 
memberikan nilai EVA positif, maka bisa dipakai sebagai dasar penilaian 
pemberian insentif kepada karyawan kepada divisi tersebut.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk dapat 

menghasilkan kemakmuran bagi shareholder dan juga stakeholder dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki secara benar. Setiap melakukan 

investasi dan untuk mendapatkan hasil pengembalian (return), seorang 

investor selalu dihadapkan pada resiko dari investasi tersebut. Untuk 

meminimalisasi resiko dan guna memperoleh return yang optimal, seorang 

investor terlebih dahulu harus melakukan penilaian terhadap kinerja 

perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur 

secara periodik aktivitas perusahaan yang bersangkutan berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengukuran kinerja perusahaan secara periodik dapat diukur dari 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Laporan tersebut 

memberikan suatu gambaran tentang posisi terakhir dari keuangan atau kinerja 

perusahaan. Laporan keuangan yang dimaksud dapat berupa neraca, laba rugi, 

arus kas, dan perubahan modal, yang secara bersama-sama memberikan suatu 

gambaran kinerja perusahaan yang dilihat dari posisi keuangan (Weston dan 

Brigham, 1993 dalam Ghozali, 2002:23). Informasi keuangan dan kinerja 

dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar memprediksi posisi keuangan 

dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian 

pemakai seperti pembagian deviden.  
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Metode atau cara untuk mengetahui nilai suatu perusahaan, dapat 

menggunakan metode pendekatan fundamental, yang memfokuskan diri pada 

analisa untuk mengetahui kondisi mendasar atau fundamental perusahaan 

yang sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian pada umumnya. 

Pendekatan fundamental dilakukan dengan menggunakan data yang bersifat 

mendasar, yang bersumber dari keuangan perusahaan; berupa laba, deviden 

yang dibayarkan, penjualan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan penilaian 

kinerja perusahaan tidak bisa lepas dari kinerja keuangan yang dilaporkan 

perusahaan tersebut. 

Metode pendekatan fundamental yang digunakan untuk mengetahui 

nilai atau kinerja suatu perusahaan salah satunya adalah Economic Value 

Added (EVA), yang secara konsep dapat memberi gambaran tentang 

terciptanya nilai (Created Value) dari suatu parusahaan. Berbeda dengan 

pengukuran kinerja akuntansi tradisional, Economic Value Added (EVA) 

mencoba untuk mengukur nilai tambah (Value Creation) yang dihasilkan 

suatu perusahaan dengan cara mengurangkan beban biaya modal (Cost of 

Capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan (Utama, 

1997:10). 

Berawal dari konsep biaya modal tersebut, Economic Value Added 

(EVA) dianggap lebih mencerminkan nilai bisnis secara riil dengan mengukur 

nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan perusahaan kepada investor. 

Economic Value Added (EVA) merupakan salah satu varian value based 

management. Sebuah program VBM sebaiknya mempertimbangkan elemen-
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elemen perencanaan strategis, alokasi modal, anggaran operasi, pengukuran 

kinerja, kompensasi manajemen, komunikasi internal dan komunikasi 

eksternal dengan pasar modal. Implementasi yang tepat akan memungkinkan 

perusahaan menjalankan program VBM secara komprehensif.  

Economic Value Added (EVA) dapat menutupi kelemahan dari 

penggunaan rasio keuangan yang mengabaikan adanya biaya modal sehingga 

sulit untuk mengetahui apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai atau 

tidak. Economic Value Added (EVA) menghitung economic profit dan bukan 

accounting profit. Perbedaan utama pengukuran laba akuntansi dengan laba 

ekonomis adalah laba akuntansi hanya memperhitungkan biaya modal dari 

hutang (Cost of Debt) dan tidak memperhitungkan biaya modal dari ekuitas 

(Cost of Equity), sedangkan laba ekonomis memperhitungkan keduanya. 

Dengan begitu, Economic Value Added (EVA) sebagai alat pengukur kinerja 

keuangan didasarkan pada gagasan laba ekonomis yang menyatakan bahwa 

kekayaan hanya dapat diciptakan apabila sebuah perusahaan mampu menutup 

biaya operasi dan biaya modal. Economic Value Added (EVA) positif 

menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena 

mampu meningkatkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya 

modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya, Economic Value Added  (EVA) negatif menunjukkan nilai 

perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya 

modal. 
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Sebelum konsep Economic Value Added (EVA) muncul, tolak ukur 

lain yang banyak digunakan oleh para analis untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah arus kas operasi, earnings, residual incomes, dan 

sebagainya. Stewart & Co berpendapat bahwa earning dan EPS adalah 

pengukuran kinerja yang keliru untuk perusahaan, dan Economic Value Added 

(EVA) adalah pengukuran kinerja yang terbaik (Pradhono, 2004:141). 

Economic Value Added (EVA) diharapkan mampu menjadi kuantitatif 

yardstick, yaitu sebagai alat ukur yang efektif untuk pencapaian tujuan kinerja 

perusahan yang diukur. Dengan menggunakan alat ukur kinerja maka akan 

membantu (1) mengarahkan dan memotivasi pihak manajemen terhadap 

kesamaan tindakan dan tujuan; (2) sebagai bagian dari mekanisme kontrol 

terhadap prestasi yang ditargetkan tercapai; (3) mengidentifikasikan seberapa 

efektif strategi atau kebijakan dalam perusahaan; (4) bertindak sebagai dasar 

pemberian remuneration insentif dan pertimbangan jabatan (Coates, et al, 

1993 dalam Ghozali, 2002:20).  

Keunggulan dan kemampuan Economic Value Added (EVA) sebagai 

pengukur kinerja (Performance Measurement), tidak terlepas dari faktor-

faktor yang menentukan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian 

Economic Value Added (EVA) terhadap kinerja suatu perusahaan. Perhitungan 

Economic Value Added (EVA) sendiri berawal dari konsep biaya modal. 

Modal perusahaan berasal dari dua sumber yaitu hutang dan ekuitas. Total 

biaya bunga menunjukkan besarnya kompensasi atau pengembalian yang 

dituntut  investor atas modal yang diinvestasikan di perusahaan. Besarnya 
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kompensasi tergantung pada tingkat risiko perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam mengukur risiko, perhatian kreditor jangka panjang terutama 

memfokuskan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Disamping itu, 

mereka tetap memperhatikan keseimbangan antara proporsi aktiva yang dinilai 

oleh kreditor dan didanai oleh pemilik perusahaan. Keseimbangan proporsi 

tersebut dapat diukur dengan rasio antara beban hutang dengan total asset 

yang disebut leverage.  

Kegunaan Economic Value Added (EVA) sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan mendorong manajer berpikir dan bertindak seperti halnya 

pemegang saham, yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimumkan. Karena Economic Value Added (EVA) 

secara eksplisit memasukkan biaya modal atas ekuitas maka manajer 

perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan kebijaksanaan struktur 

modal. Adanya anggapan selama ini bahwa dana ekuitas yang diperoleh dari 

pasar modal adalah dana murah yang tidak perlu dikompensasikan dengan 

bentuk pengembalian yang tinggi menjadi tidak tepat (Utama, 1997:12). 

Dengan demikian jumlah proporsi saham dapat dikaitkan dengan penilaian 

Economic Value Added (EVA). Dalam teori keagenan disebutkan adanya 

pemisahan antara pembuat keputusan atau agen dan fungsi pembuat keputusan 

atau principal (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Wahidahwati, 2002:1) 

menyebabkan munculnya konflik keagenan. Manajer perusahaan sebagai agen 

memiliki kecenderungan untuk berperilaku oportunis demi kepentingannya 
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sendiri yang sering tidak sejalan dengan kepentingan principal. Tindakan 

manajer ini dapat berakibat pada tingginya kas perusahaan yang dapat 

mengurangi wealth bagi pemegang saham yang principal. Untuk membatasi 

tindakan manajer perusahaan tersebut, shareholder memerlukan upaya 

pengawasan atau monitoring. Tindakan pengawasan tersebut dimaksudkan 

untuk menempatkan perusahaan pada kondisi yang diawasi oleh pihak lain 

selain shareholder yaitu bondholder atau lender. Diharapkan dengan adanya 

kepemilikan saham institusional dapat membuat manajer bertindak lebih hati-

hati dan berusaha memaksimumkan nilai tambah perusahaan. Untuk 

meminimumkan biaya keagenan, shareholder memerlukan mekanisme yang 

tepat yaitu melalui kebijakan struktur modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

proporsi saham institusional dapat mempengaruhi penilaian Economic Value 

Added (EVA).  

Sedangkan untuk penelitian EVA di pasar modal Indonesia Rousana 

(1997) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa EVA belum banyak 

digunakan oleh investor (asing maupun domestic) di BEJ pada periode 1990-

1993 sebagai alat untuk menganalisis kinerja suatu perusuahaan. Hasil 

korelasi antara EVA dengan Market Value Added (MVA) pada perusahaan–

perusahaan yang listed di BEJ tidak menunjukan korelasi yang signifikan dan 

membuktikan bahwa belum efisiennya pasar modal di Indonesia (BEJ), para 

investor belum menggunakan sepenuhnya informasi yang tersedia untuk 

menganalisis suatu saham perusahaan, sehingga harga saham yang terjadi 

belum mencerminkan semua informasi yang ada. Namun dalam penelitian 
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tersebut Rousana juga menguji korelasi antara EVA dengan leverage yang 

hasilnya menunjukan adanya hubungan yang signifikan untuk periode 

pengamatan yang sama. 

Dewanto dalam Sartono dan Setiawan (1999), dengan hasil penelitian 

EVA tidak berkorelasi secara signifikan terhadap MVA namun berkorelasi 

secara signifikan terhadap proporsi hutang dan proporsi saham. Perubahan 

pada proporsi struktur modal sendiri ini mempengaruhi nilai EVA. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

bermaksud melakukan penelitian kembali terhadap variabel leverage dan 

proporsi saham. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis apakah 

variabel leverage dan proporsi saham masih berpengaruh secara signifikan 

terhadap Economic Value Added  (EVA) dalam periode perhitungan 2004-

2006 dengan judul: “KONTRIBUSI FINANCIAL LEVERAGE DAN 

PROPORSI SAHAM TERHADAP ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Financial Leverage dan Proporsi Saham berpengaruh secara 

simultan terhadap Economic Value Added (EVA) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI ? 
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2. Apakah Financial Leverage berpengaruh secara parsial terhadap Economic 

Value Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah Proporsi Saham berpengaruh secara parsial terhadap Economic 

Value Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh : 

1. Financial Leverage dan Proporsi Saham secara simultan terhadap 

Economic Value Added (EVA) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI.  

2. Financial Leverage secara parsial terhadap Economic Value Added (EVA) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Proporsi Saham secara parsial terhadap Economic Value Added (EVA) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis dan kegunaan 

teoritis :  

1. Manfaat Praktis  

a. Bagi manajemen perusahaan        

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan dalam hal 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian 
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Economic Value Added (EVA) terhadap kinerja atas usaha yang telah 

mereka lakukan. 

b. Bagi investor         

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

investasi pada suatu perusahaan dengan melihat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penilaian Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

c. Bagi peneliti         

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan referensi 

tentang faktor-faktor yang memepengaruhi pengukuran Economic 

Value Added (EVA) pada perusahaan publik di Indonesia dan 

memotivasi peneliti untuk dapat melanjutkan dan menyempurnakan 

penelitian ini dengan lebih baik lagi di masa mendatang. 

d. Bagi akademis         

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dalam rangka 

mengembangkan materi khususnya yang berkaitan dengan kajian 

akuntansi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ilmiah 

yang dapat berguna untuk bahan kajian atau informasi bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1.   Perusahaan Manufaktur 

2.1.1.   Definisi Perusahaan Manufaktur  

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari 

laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan 

barang atau jasa untuk keperluan masyarakat. Dapat dikatakan bukan 

perusahaan kalau organisasi ini tidak mempunyai tujuan mancari laba. Laba 

tidak mungkin dapat direalisir tanpa kegiatan-kegiatan produktif pada satu 

tempat dimana faktor-faktor produksi secara bersama-sama difungsikan. 

Kegiatan produktif faktor-faktor produksi yang diorganisir untuk keperluan itu 

adalah mustahil. Perusahaan adalah merupakan unit satu kesatuan. Perusahaan 

dibentuk untuk memperoleh laba bukan untuk tujuan lain. Laba dapat 

diperoleh dengan jalan memproduksi barang atau jasa untuk keperluan 

masyarakat. Menurut Shubin, perusahaan adalah suatu bentuk organisasi 

pemilikan yang menggabungkan faktor-faktor produksi didalam suatu tempat 

dengan maksud memproduksi barang atau jasa dan menjualnya dengan laba 

(Shubin dalam Wasis, 1997:4-5). 

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan 

peralatan dan suatu medium proses untuk tranformasi bahan mentah menjadi 

barang jadi untuk dijual. Upaya ini melibatkan semua proses antara yang 

dibutuhkan untuk produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk. 

Beberapa industri, seperti produsen semikonduktor dan baja, juga 
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menggunakan istilah fabrikasi atau pabrikasi. Sektor manufaktur sangat erat 

terkait dengan rekayasa atau teknik.  

Perusahaan manufaktur merupakan suatu jenis perusahaan yang dalam 

kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dalam kegiatan 

tersebut, selain menggunakan bahan baku sebagai bahan dasar olahannya, 

perusahaan manufaktur juga melibatkan tenaga kerja yang mengerjakan 

langsung proses pengolahan bahan baku tersebut. Dengan demikian, 

dibanding dengan jenis perusahaan jasa dan perusahaan dagang, umumnya 

perusahaan manufaktur menyerap tenaga kerja yang relatif lebih banyak.  

Perusahaan manufaktur di Indonesia terdiri dari berbagai jenis 

perusahaan, mulai dari perusahaan makanan dan minuman (Ades Waters 

Indonesia Tbk, Aqua Golden Mississipi Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk), 

perusahaan rokok (BAT Indonesia Tbk, Bentoel International Investama Tbk, 

Gudang Garam Tbk, HM Sampoerna Tbk), perusahaan tekstil (Textile 

Manufacturing Company Jaya (Texmaco Jaya) Tbk), perusahaan semen 

(Holcim Indonesia Tbk, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Semen Gresik 

(Persero) Tbk), perusahaan otomotif (Astra International Tbk, Astra Otoparts 

Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Indomobil Sukses International Tbk), perusahaan 

pharmasi (Darya-Varia Laboratoria Tbk, Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk, 

Kalbe Farma Tbk, Tempo Scan Pasific Tbk), dan beberapa perusahaan 

lainnya.  
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2.1.2   Kinerja Perusahaan  

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja 

menjadi ukuran prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan yang dapat dilakukan. Dengan demikian 

pengertian kinerja adalah keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi 

tudas (Byars, 1983 dalam Ghozali, 2002:23). 

Kinerja perusahaan merupakan suatu tampilan perusahaan dalam 

periode tetentu. Penilaian kinerja perusahaan adalah penentuan secara 

periodik, efektivitas, operasional suatu organisasi, bagan organisasi, karyawan 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Mulyadi, 2001:415). 

Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan pengendalian bagi setiap 

perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk melakukan perbaikan dan 

pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain, sebab mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan sekarang 

dapat memberikan potensi akan pengerjaan yang lebih baik. Selain itu, melalui 

pengukuran kinerja perusahaan dapat memilih strategi yang akan dilaksanakan 

dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan pengukuran kinerja perusahaan 

adalah : 

1. Memberikan dasar-dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja dari masing-

masing divisi.  
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2. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara 

keseluruhan.  

3. Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasikan 

divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok yang telah ditetapkan. 

Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang sepenuhnya mengandalkan 

pada satu pengukuran kinerja, karena pengukuran yang berbeda dilakukan 

untuk tujuan yang berbeda pula. Pengukuran kinerja yang tepat dapat 

memperlihatkan nilai shareholder yang telah diciptakan atau dihancurkan. 

Salah satu alat analisa yang dapat digunakan untuk melihat kinerja perusahaan 

adalah Economic Value Added (EVA), karena dalam melakukan 

pengukurannya Economic Value Added (EVA) memperhitungkan secara tepat 

semua faktor yang berhubungan dengan penciptaan nilai. 

 

2.1.3   Penilaian Kinerja Perusahaan 

Menurut Mulyadi (2001:416) penilaian kinerja memiliki beberapa 

manfaat yaitu : 

1. Penilaian kinerja perusahaan dimanfaatkan oleh pihak manajemen 

mengelola operasi perusahaan secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal.  

2. Penilaian kinerja digunakan untuk membantu pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan kinerja karyawan.  
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3. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan penilaian kinerja untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.  

4. Penilaian kinerja digunakan untuk umpan balik bagi karyawan mengenai 

bagaimana atasan manilai kinerja mereka.  

5. Penilaian kinerja dapat menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan. 

 

2.2 Economic Value Added (EVA) 

2.2.1 Definisi Economic Value Added (EVA) 

Metode Economic Value Added (EVA) pertama kali dikembangkan 

oleh Stewart&Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern 

Stewart&Co pada tahun 1993. Economic Value Added (EVA) adalah suatu 

sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika 

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (Operating Cost) dan 

biaya modal (Cost of Capital) (Tunggal, 2001:1).  

Economic Value Added (EVA) merupakan tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai (value added) dari modal yang telah ditanamkan 

pemegang saham dalam operasi perusahaan, oleh karena itu Economic Value 

Added (EVA) merupakan selisih laba operasi setelah pajak (Net Operating 

Profit AfterTax/NOPAT) dengan biaya modal (Cost of Capital). 
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Economic Value Added (EVA) adalah nilai tambah ekonomis yang 

diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. 

Prinsip Economic Value Added (EVA) memberikan sistem pengukuran yang 

baik untuk menilai suatu kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan 

karena Economic Value Added (EVA) berhubungan langsung dengan nilai 

pasar sebuah perusahaan.  

Mengutip dari Utomo (1999:37), manajemen dapat melakukan banyak 

hal untuk menciptakan nilai tambah, tetapi pada prinsipnya Economic Value 

Added (EVA) akan meningkat jika manajemen melakukan satu dari tiga hal 

berikut ini (Stewart, 1993:118-119): 

1. Meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal.    

Berarti manajemen dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien 

untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.  

2. Menginvestasikan modal baru ke dalam project untuk mendapatkan laba 

(return) lebih besar dari biaya modal yang ada.  

Dengan berinvestasi ke project-project yang menerima return lebih besar 

daripada biaya modal (Cost of Capital) yang digunakan berarti manajemen 

hanya mengambil project yang bermutu dan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

3. Menarik modal-modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang tidak 

menguntungkan. Economic Value Added (EVA) juga mendorong 

manajemen untuk berfokus pada proses dalam perusahaan yang 
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menambah nilai dan mengeliminasi aktivitas atau proses yang tidak 

menambah nilai. 

Menurut Purwati (1999:50), Economic Value Added (EVA) sebagai suatu 

konsep keuangan komprehensif bisa dipakai sebagai kriteria:  

1. Apakah suatu tahun anggaran tertentu karyawan dan manajer berhak 

mendapat bonus atau tidak. 

2. Sangat cocok untuk menilai kerja operasional ekonomis suatu perusahaan 

dan sekaligus menjawab keinginan para eksekutif dalam menyajikan suatu 

ukuran yang secara adil mempertimbangkan harapan-harapan kreditur dan 

pemegang saham. 

3. Sangat membantu dalam pertimbangan keputusan manajemen strategis.  

 

2.2.2 Manfaat Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) sangat bermanfaat dalam manilai 

kinerja perusahaan. Economic Value Added (EVA) memfokuskan penilaian 

kinerja perusahaan pada penciptaan nilai perusahaan. Perhatian manajemen 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yaitu memilih investasi yang 

memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya 

modal, sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan.  

Menurut Tunggal (2001, dalam Iramani, 2005:3) beberapa manfaat 

Economic Value Added (EVA) dalam mengukur kinerja perusahaan antara 

lain: 
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1. Merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri tanpa 

memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan menggunakan 

perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend). 

2. Hasil perhitungan Economic Value Added (EVA) mendorong 

pengalokasian dana perusahaan untuk investasi dengan biaya modal 

rendah. 

Sedangkan menurut Utama (1997:10), manfaat Economic Value Added (EVA) 

adalah: 

1. Dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan karena 

penilaian kinerja tersebut difokuskan pada penciptaan nilai (Value 

Creation) 

2. Akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan struktur 

modal. 

3. Membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham yaitu memilih investasi yang memaksimimalkan tingkat 

pengembalian dan meminimalkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan. 

4. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang 

memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya-biaya modalnya. 

Menurut Iramani (2005:4), nilai Economic Value Added (EVA) bisa 

positif, negatif, dan nol, jika: 

1. EVA > 0, berarti menambah nilai perusahaan.  
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2. EVA = 0, berarti secara ekonomis ‘impas’ karena semua laba digunakan 

untuk membayar kewajiban. 

3. EVA < 0, berarti tidak memberikan nilai tambah dalam perusahaan 

tersebut, karena laba yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan 

penyandang dana. 

Sedangkan untuk menaikkan Economic Value Added (EVA) terdapat tiga 

strategi (Utomo, 1999:38) yaitu: 

1. Menciptakan nilai dengan mencapai pertumbuhan keuntungan (Profitabel 

Growth) hal ini bisa dicapai dengan menambah modal yang diinvestasikan 

pada proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi. 

2. Penciptaan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasi (Operating 

Efficiency), dalam hal ini meningkatkan keuntungan tanpa menggunakan 

tambahan modal. 

3. Penciptaan nilai dengan rasionalisasi dan keluar dari bisnis yang tidak 

menjanjikan (Rationalize and Exit Unrewording Business), ini berarti 

menarik modal yang menghasilkan return yang rendah serta menghapus 

unit bisnis yang tidak menjanajikan hasil. 

 

2.2.3 Biaya Modal (Cost of Capital) 

Menurut Keown (1999, dalam Iramani, 2005:5) biaya modal (Cost of 

Capital) mempunyai dua makna, tergantung dari sisi investor atau perusahaan. 

Dari sudut pandang investor, biaya modal adalah Opportunity Cost dari dana 

yang ditanamkan investor pada perusahaan. Sedangkan dari sudut pandang 
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perusahaan, biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. 

Untuk praktisi keuangan, istilah biaya modal ini digunakan sebagai 

(Utomo, 1999:37): 

1. Tarif diskonto (Discount Rate) untuk membawa arus kas masa mendatang 

suatu proyek ke nilai sekarang (Present Value). 

2. Tarif minimum yang diinginkan untuk menerima proyek baru. 

3. Biaya modal dalam perhitungan Economic Value Added (EVA). 

4. Bandingan (Benchmark) untuk menaksir tarif biaya pada modal yang 

digunakan. 

Menurut Utomo (1999:37) biaya modal (Cost of Capital) sangat 

dipengaruhi oleh hubungan antara resiko (risk) dan tingkat pengembalian 

(return), dimana semakin besar resiko yang ditanggung oleh investor semakin 

tinggi pula tingkat pengembalian yang dikehendaki sebelum nilai tambah 

diciptakan dan semakin tinggi biaya modal yang timbul. Komponon biaya 

modal (Cost of Capital) terdiri dari: 

1. Biaya Ekuitas (Cost of Equity) 

Biaya ekuitas (Cost of Equity) adalah tingkat pengembalian yang 

dikehendaki investor karena adanya ketidak pastian tingkat laba. 

Kewajiban membayar bunga dan pokok hutang membuat laba bersih 

perusahaan lebih bervariasi (naik turun) daripada laba operasi, dan 

sehingga menyebabkan timbulnya tambahan risiko. Jadi biaya ekuitas ini 

mencakup adanya risiko bisnis (Business Risk) dan resiko finansial 
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(Financial Risk). Business Risk adalah risiko yang berhubungan dengan 

tidak stabilnya laba atau profit, sedangkan Financial Risk adalah risiko 

kesulitan finansial dalam hal pembayaran biaya bunga dan pokok pada 

hutang.  Menurut Weston dan Copeland (1992), salah satu metode yang 

dapat digunakan dalam perhitungan biaya modal laba ditahan yaitu 

pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM), dimana biaya modal 

laba ditahan adalah tingkat pengembalian atas modal sendiri yang 

diinginkan oleh investor yang terdiri dari tingkat bunga bebas resiko 

dengan premi resiko pasar dikalikan dengan resiko saham perusahaan 

(Iramani, 2005:5).  

2. Biaya Hutang (Cost of Debt)  

Biaya hutang (Cost of Debt) adalah tingkat pengembalian yang 

dikehendaki kerena adanya resiko kredit (Credit Risk) yaitu resiko 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok 

hutang. Dengan kata lain, biaya hutang adalah tarif yang dibayar 

perusahaan untuk memperoleh tambahan hutang baru jangka panjang 

dipasar sekarang. Biaya hutang yang berasal dari pinjaman adalah 

merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan, sedangkan biaya hutang 

dengan menerbitkan obligasi adalah Required of Return yang diharapkan 

investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari 

nilai obligasi. Mengingat biaya hutang (bunga) dibayar sebelum 

perusahaan memperhitungkan pajak penghasilan (Tax Deductible), maka 
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biaya riil yang ditanggung perusahaan adalah biaya hutang setelah pajak 

(Cost of Debt After Tax) (Iramani, 2005:5).  

 

2.3   Leverage 

Leverage berhubungan dengan struktur harta maupun struktur 

keuangan perusahaan dan resiko yang menyertainya. Struktur harta dan 

struktur keuangan perusahaan bersifat kualitatif, sedangkan leverage 

merupakan ukuran kuantitatif, dan secara umum terbagi menjadi 2 yaitu 

operating leverage dan financial leverage. Operating Leverage mengukur 

perubahan yang tidak proporsional (sebanding) dari laba operasi atas 

perubahan penjualan. Resiko yang ada, dalam hal ini berkaitan dengan 

struktur harta perusahaan. Financial Leverage mengukur perubahan yang 

tidak proporsional dari laba bersih atas perubahan laba operasi, dan biasanya 

resiko yang muncul dalam financial leverage berkaitan dengan struktur 

keuangan perusahaan (Riyanto, 2001:375), dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan variabel financial leverage. 

Berdasarkan pendekatan tradisional, penggunaan leverage dapat 

menghasilkan suatu struktur permodalan yang optimal dan bahwa nilai 

perusahaan pun dapat meningkat. Peningkatan leverage dapat menurunkan 

biaya modal hingga mencapai suatu titik terendah. Setelah hal tersebut 

tercapai, peningkatan leverage selanjutnya akan menaikkan biaya modal.  
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2.4 Proporsi Saham 

Proporsi saham berkaitan erat dengan teori keagenan dimana 

terdapatnya suatu hubungan antara pemegang saham yang disebut prinsipal 

dengan manajemen yang mengolah perusahaan tersebut disebut agen. Namun 

dalam hubungan tersebut terdapat konflik yang bersumber dari adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajemen 

perusahaan mempunyai  kecenderungan untuk memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya dengan biaya pihak lain. Kerugian sepenuhnya akan 

ditanggung oleh pemilik saham. 

Menurut Jensen dan Meckling, hal ini terjadi bila proporsi kepemilikan 

saham atas perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung 

bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, dan sudah tidak berdasar pada 

maksimalisasi dalam pengambilan keputusan pendanaan (Listiyani, 

2003:100). 

Adapun proporsi saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proporsi saham atas kepemilikan investor institusional (Institutional 

Ownership). Dengan adanya kepemilikan investor institusional seperti 

prusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi 

lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen dalam menciptakan nilai tambah Economic Value Added 

(EVA) pada perusahaan. 
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2.5 Pengaruh Leverage terhadap Economic Value Added (EVA) 

Dalam pengertian bisnis, leverage mangacu pada penggunaan biaya 

tetap untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Bambang Riyanto 

(2001:375), Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang 

memiliki biaya tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan 

yang lebih besar daripada biaya tetapnya sehingga keuntungan pemegang 

saham bertambah. Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam 

membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat leverage. Leverage 

dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara total hutang dengan 

total aktiva. Adapun cara menghitung leverage adalah sebagai berikut (Van 

Horn, 1997:209): 

LEVERAGE = 
 AKTIVATOTAL
HUTANG  TOTAL  

Menurut Bambang Riyanto (2001:36-37), jika penggunaan hutang 

memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut 

maka penggunaan hutang tersebut dapat dibenarkan. Penggunaan hutang pada 

saat rentabilitas ekonomi lebih besar dari bunga hutang mengakibatkan 

memperoleh rentabilitas modal sendiri yang lebih besar. Karena rentabilitas 

modal sendiri menunjukkan bagian keuntungan yang dinikmati oleh pemilik 

perusahaan, maka penggunaan hutang berarti memberikan bagian keuntungan 

yang lebih besar kepada pemilik perusahaan. Dengan demikian, dapat 

dikatakan semakin besar leverage pada saat rentabilitas ekonomi lebih besar 

daripada beban bunga maka semakin besar pula keuntungan yang akan 
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diperoleh pemilik perusahaan sehingga hal tersebut memperlihatkan adanya 

nilai tambah atau Economic Value Added (EVA) perusahaan.  

 

2.6 Pengaruh Proporsi Saham terhadap Economic Value Added (EVA) 

Saham merupakan bentuk pendanaan jangka panjang yang tidak 

memiliki batas waktu pengembalian. Saham menunjukkan bukti kepemilikan 

atas suatu perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Pemilik suatu 

saham perusahaan disebut pemegang saham dan merupakan pemilik 

perusahaan. Tanggung jawab perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada 

modal yang disetorkan atau dimilikinya.  

Tujuan utama perusahaan dalam manajemen keuangan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemilik 

atau pemegang saham. Namun sebagaimana dalam teori keagenan (agency 

cost) (Jansen dan Macling, 1976 dalam Wahidahwati, 2002:1) bahwa 

perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan 

akan rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara manajer 

dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan aktivitas pencarian dana (Financing Decision) dan 

pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh 

tersebut diinvestasikan. Konflik berkepentingan antara manajemen dengan 

pemegang saham dapat diminimumkan sebagai suatu mekanisme pengawasan 

yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. 

Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan 
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menimbulkan biaya yang sering disebut sebagai biaya keagenan (Agency 

Cost).  

Beberapa alternatif untuk mengurangi Agency Cost adalah sebagai 

berikut (Wahidahwati, 2002:2):  

1. Dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen 

dan selain itu manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang 

diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.  

2. Dengan meningkatkan devidend payout ratio, dengan demikian tidak 

tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari 

pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya.  

3. Meningkatkan pendanaan dengan hutang.  

4. Institutional Investor sebagai monitoring agen.  

Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa 

variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh 

jumlah hutang dan equity, tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh 

manajer dan institusional. Penggunaan hutang dan manajerial ownership 

mempunyai hubungan yang negatif dengan institusional investor (Bathala, 

1994 dalam Wahidahwati, 2002:2). Kehadiran institusional investor akan 

mengurangi insider ownership dan menggantikan peranan hutang dalam 

mengurangi agency problem dan modal kerja perusahaan. Sehingga dapat 

dikatakan proporsi saham institusional akan berpengaruh negatif terhadap 
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modal kerja perusahaan yang nantinya dapat mengurangi nilai tambah atau 

Economic Value Added (EVA) perusahaan.  

 

2.7 Pengaruh Leverage dan Proporsi Saham terhadap Economic Value Added 

(EVA) 

Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang 

memiliki biaya tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan 

yang lebih besar daripada biaya tetapnya sehingga keuntungan pemegang 

saham bertambah. Leverage dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan 

antara total hutang dengan total aktiva. Jika penggunaan hutang memberikan 

rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang tersebut maka 

penggunaan hutang tersebut dapat dibenarkan. Penggunaan hutang pada saat 

rentabilitas ekonomi lebih besar dari bunga hutang mengakibatkan 

memperoleh rentabilitas modal sendiri yang lebih besar. Karena rentabilitas 

modal sendiri menunjukkan bagian keuntungan yang dinikmati oleh pemilik 

perusahaan, maka penggunaan hutang berarti memberikan bagian keuntungan 

yang lebih besar kepada pemilik perusahaan.  

Saham merupakan bentuk pendanaan jangka panjang yang tidak 

memiliki batas waktu pengembalian, yang menunjukkan bukti kepemilikan 

atas suatu perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Istilah struktur 

kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel yang penting 

dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan equity, 

tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. 
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Kehadiran institusional investor akan mengurangi insider ownership dan 

menggantikan peranan hutang dalam mengurangi agency problem dan modal 

kerja perusahaan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan semakin besar leverage pada saat 

rentabilitas ekonomi lebih besar daripada beban bunga maka semakin besar 

pula keuntungan yang akan diperoleh pemilik perusahaan sehingga hal 

tersebut memperlihatkan adanya nilai tambah atau Economic Value Added 

(EVA) perusahaan, dan proporsi saham institusional akan berpengaruh negatif 

terhadap modal kerja perusahaan yang nantinya dapat mengurangi nilai 

tambah atau Economic Value Added (EVA) perusahaan.  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dodd dan Chen (dalam Nasser, 2003:29) pada tahun 1996 melakukan 

penelitian mengenai EVA. Mereka menemukan bahwa stock return dan EVA 

per saham berkorelasi cukup signifikan, namun mereka juga mengemukakan 

bahwa EVA bukanlah satu-satunya pengukur kinerja yang dapat dikaitkan 

dengan stock return.  

Rousana (1997) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa EVA 

belum banyak digunakan oleh investor (asing maupun domestic) di BEJ pada 

periode 1990-1993 sebagai alat untuk menganalisis kinerja suatu perusuahaan. 

Hasil korelasi antara EVA dengan MVA pada perusahaan–perusahaan yang 

listed di BEJ tidak menunjukan korelasi yang signifikan. Rousana 

mengemukakan tidak signifikannya korelasi antara EVA dan MVA 
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membuktikan bahwa belum efisiennya pasar modal di Indonesia (BEJ), para 

investor belum menggunakan sepenuhnya informasi yang tersedia untuk 

menganalisis suatu saham perusahaan, sehingga harga saham yang terjadi 

belum mencerminkan semua informasi yang ada. Namun dalam penelitian 

tersebut Rousana juga menguji korelasi antara EVA dengan leverage yang 

hasilnya menunjukan adanya hubungan yang signifikan untuk periode 

pengamatan yang sama. 

Dewanto dalam Sartono dan Setiawan (1999), menguji hubungan 

pengaruh EVA terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta seperti yang 

pernah dilakukan Rousana (1997) dengan tahun pengamatan yang berbeda 

yaitu tahun 1994-1996. Dewanto (1998) kembali mendapat kesimpulan yang 

sama tentang EVA yaitu bahwa EVA tidak berkorelasi secara signifikan 

terhadap MVA namun berkorelasi secara signifikan terhadap proporsi hutang 

dan proporsi saham. Perubahan pada proporsi struktur modal sendiri ini 

mempengaruhi nilai EVA. 

Sartono dan Setiawan (1999), dalam penelitiannya pada 68 industri 

non keuangan, pengamatan dilakukan antara tahun 1995-1997, menguji 

apakah peningkatan atau penurunan  harga saham di pasar modal bisa 

dihubungkan secara langsung dan sejalan dengan peningkatan nilai EVA-nya 

serta menguji apakah proporsi saham biasa dan utang dalam struktur modal 

berpengaruh terhadap peningkatan EVA. Dari penelitian tersebut tidak 

diperoleh korelasi yang signifikan antar EVA-MVA, ΔEVA-MVA, ΔEVA-

ΔMVA.   
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Etty M Nasser (2003) meneliti kembali keterkaitan antara EVA dengan 

MVA dan debt to equity ratio pada perusahaan manufaktur di BEJ pada tahun 

1999-2001 dengan menggunakan analisis korelasi rank spearman. Hasilnya 

menunjukkan bahwa pada tahun 1999-2000 tidak ada korelasi yang signifikan 

antara EVA dan MVA, sedangkan pada tahun 2001 terdapat korelasi 

signifikan. Sedangkan EVA dengan debt to equity ratio tidak menunjukkan 

adanya hubungan.  

 
 
2.9 Kerangka Berpikir 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu tampilan tentang kondisi 

finansial perusahaan selama periode waktu tertentu. Seorang investor yang 

akan masuk ke dalam pasar modal, maka harus dapat menganalisis laporan 

keuangan perusahaan dengan baik sehingga memudahkan dalam pengambilan 

keputusan. Dari laporan keuangan tersebut diperoleh informasi tentang kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan 

menunjukkan adanya prospek yang baik, maka sahamnya akan diminati 

investor dan harga meningkat. 

Salah satu alat pengukur nilai yang telah terbukti keefektifannya 

sebagai pengukur kinerja perusahaan adalah Economic Value Added (EVA). 

Dalam penilaian kinerja perusahaan, Economic Value Added (EVA) dianggap 

mampu memberikan keputusan pada perusahaan untuk mengidentifikasi 

pengembalian modal melebihi biaya modalnya. Oleh karena itu, penelitian ini 
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akan menguji factor-faktor yang mempengaruhi penilaian Economic Value 

Added (EVA) terhadap kinerja perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia.  

Adapun variabel-variabel yang digunakan sebagai faktor yang 

mempengaruhi penilaian Economic Value Added (EVA) dalam penelitian ini 

adalah Leverage dan Proporsi Saham, dimana Economic Value Added (EVA) 

sebagai variabel dependen sedangkan Leverage dan Proporsi Saham sebagai 

variabel independen.  

1. Leverage          

Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. 

Hal ini menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan struktur 

modalnya. Biaya hutang yang lebih tinggi, menyebabkan rata-rata 

tertimbang biaya modal meningkat untuk selanjutnya berakibat pada 

penurunan nilai Economic Value Added (EVA). Sehingga dapat 

disimpulkan, semakin besar leverage perusahaan akan berpengaruh positif 

pada penilaian Economic Value Added (EVA) terhadap kinerja perusahaan 

tersebut. 

2. Proporsi Saham         

Proporsi saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi saham 

atas kepemilikan investor institusional (Institusional Ownership). Seperti 

dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan rentan 

terhadap konflik keagenan, yang disebabkan adanya perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dan untuk 
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meminimkan konflik serta mengurangi adanya agency cost, maka besarnya 

kepemilikan investor institusional dapat dijadikan alternative untuk 

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen dalam menciptakan nilai tambah Economic Value Added 

(EVA) pada perusahaannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

besarnya kepemilikan investor institusional, maka semakin besar pula 

perhatian manajemen terhadap penciptaan penambahan nilai Economic 

Value Added (EVA) perusahaannya.  

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan, dapat digambarkan 

kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pengaruh Financial Leverage, Proporsi Saham  

terhadap Economic Value Added 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1998:67). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh antara Financial Leverage dan Proporsi Saham                          

terhadap Economic Value Added (EVA). 

H2 : Ada pengaruh antara Financial Leverage terhadap Economic 

Value Added (EVA). 

H3  : Ada pangaruh antara Proporsi Saham terhadap Economic Value 

Added (EVA). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2003:55). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-

2006 yang mampunyai data lengkap yaitu sebanyak 155 perusahaan.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2003:56). Sampel dipilih dengan metode 

purposive sampling dan diperoleh 35 perusahaan. Dengan metode purposive 

sampling ini, sampel dipilih dengan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:  

1. Perusahaan go publik yang listing di BEI selama tahun 2004-2006. 

2. Perusahaan telah menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan 

per 31 Desember tahun 2004-2006 ke BEI. 

3. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dalam kategori 100 peringkatan 

perusahaan yang memiliki kinerja dengan pengukuran Economic Value 

Added (EVA) terbaik selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2004-2006, 

sebagaimana hasil survey majalah Swa Sembada (2005, 2006, 2007). 
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Tabel 3.1 
Sampel Penelitian 

 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2004-2006 

155 

Perusahaan yang tidak masuk peringkat 100 terbaik selama 3 tahun 

berturut-turut (Survey Majalah Swa Sembada tahun 2005-2007) 

(93) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap selama 3 tahun 

berturut-turut 

(27) 

Jumlah sampel penelitian  35 

 

3.2 Sumber Data atau Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2004-2006. Data sekunder 

ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, pojok BEI UNDIP. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1.Dependent Variabel / Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang besar dan kecilnya 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Economic Value Added (EVA) adalah suatu estimasi laba ekonomis yang 

sesungguhnya dari perusahaan pada tahun yang berjalan dan hal ini sangat 

berbeda dengan laba akuntansi. EVA menunjukan sisa laba sebelum dikurangi 

samua biaya modal, termasuk modal ekuitas, sedangkan laba akuntansi 

ditentukan tanpa memperhitungkan biaya modal ekuitas. Pada pengukuran 

EVA apabila EVA > 0 maka disebut terjadi proses nilai tambah pada 
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perusahaan. EVA=0 menunjukan posisi impas perusahaan dan EVA < 0 

menunjukan tidak terjadi nilai tambah perusahaan (Ghozali, 2002:24).   

Data yang diperlukan untuk menghitung EVA menggunakan laporan 

laba rugi (income statement) dan neraca (balanced sheet). Adapun tahap-tahap 

metode perhitungan Economic Value Added (EVA) adalah: 

a. Menghitung biaya modal komponen utang. 

Utang yang dipakai dalam perhitungan ini adalah total utang. Penentuan 

ini dikarenakan bahwa utang jangka pendekpun memiliki biaya. Adapun 

rumus perhitungan biaya utang adalah (Nasser, 2003:33). 

 Kd = Kdt ( 1-T ) 

             F 
 Kdt =  
             B 
 
Dimana:  

     Kdt = biaya modal dan utang sebelum pajak 

 T   = tingkat pajak ( pajak rata-rata tertimbang ) 

 F  = biaya bunga 

 B  = total utang 

Presentase pajak diperoleh dengan: 

         Pajak 
 T =  
         EBIT 
 
Pajak diperoleh dengan : EBIT-EAT 
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b. Menghitung biaya modal sendiri. 

Ada banyak cara untuk menghitung biaya modal sendiri antara lain adalah 

dengan metode CAPM, deviden, dan Price Earning Ratio. Pada penelitian 

ini perhitungan biaya modal sendiri ini memakai pendekatan Price 

Earning Ratio. Dalam perhitungan ini membagi laba per lembar saham 

dengan harga saham pada saat akhir tahun. Atau dapat ditulis (Sanjaya, 

2003): 

         EPS 
 Ke =    
         Price 
Dimana: 

 Ke = biaya modal sendiri 

 EPS = laba per lembar saham 

 Price = harga saham penutupan akhir tahun 

c. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (WACC). 

Biaya modal tertimbang rata-rata adalah tingkat biaya penggunaan biaya 

modal perusahaan secara keseluruhan meliputi biaya utang dan modal 

sendiri. Perhitungan WACC melibatkan proporsi modal masing-masing 

sumber dana terhadap total dana. Estimasi WACC merupakan jumlah dari 

seluruh biaya modal individual terhadap perkalian proporsi dana terhadap 

biaya modal individual. Adapun rumus yang digunakan adalah (Nasser, 

2003:33): 

 WACC  = Wd . Kd + We . Ke 

          D 
 Wd =   
       E + D 
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          E 
 We =  
       E + D 
 
Dimana: 

 D = Total utang 

 E = Total Equitas 

 Kd = Biaya modal utang 

 Wd = Proporsi utang terhadap modal 

 Ke = Biaya modal saham sendiri 

 We = Proporsi ekuitas terhadap modal 

d. Menghitung EVA. 

Dalam menganalisis EVA digunakan perhitungan yang menggunakan 

rumus berikut ini (Ghozali, 2002:24): 

 EVA = NOPAT – ( WACC x Capital ) 

Dimana : 

 NOPAT = Laba bersih operasi dikurangi pajak 

 WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

 Capital       = Utang ditambah dengan modal saham 

 

3.3.2. Independent Variabel / Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel penyebab atau diduga memberikan 

suatu pengaruh atau efek terhadap peristiwa lain, atau variabel yang tidak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian 

ini terdiri dari dua variabel, yaitu :  
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1. Leverage (X1)          

Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva, 

yang memberikan gambaran tentang besarnya penggunaan hutang suatu 

perusahaan. Pengukuran leverage dirumuskan sebagai berikut :  

LEVERAGE = 
 AKTIVATOTAL
HUTANG  TOTAL  

2. Proporsi Saham (X2)          

Variabel ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh 

institusional pada akhir tahun. Variabel ini akan menggambarkan tingkat 

kepemilikan saham yang institusional dalam perusahaan. Tingkat saham 

institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan 

yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistik 

manajer.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Menurut Arikunto (1998:236) metode 

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Diskriptif 

Data statistik yang diperoleh dalam penelitian perlu diringkas dengan 

baik dan teratur. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh baik mengenai sample 

atau populasi. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis dengan tujuan 

untuk mengungkap apakah variabel bebas berupa Leverage (Leverage dalam 

konteks ini adalah financial leverage, yaitu sebuah ukuran mengenai risiko 

keuangan, mengenai pembiayaan sebagian aktiva perusahaan, ditujukan 

pada pembiayaan bagian aktiva tetap yang menanggung beban pembiayaan 

tetap dengan harapan akan meningkatkan keuntungan) dan Proporsi Saham 

(Proporsi saham merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor 

institusional/mayoritas terbesar) berpengaruh terhadap variabel terikat 

berupa Economic Value Added (EVA adalah nilai tambah ekonomis yang 

diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode 

tertentu).   

 

3.5.2 Analisis Regresi 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel-variabel 

bebas yaitu Financial Leverage dan Proporsi Saham terhadap variabel 

terikat yaitu Economic Value Added (EVA). Economic Value Added (EVA) 
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memfokuskan penilaian kinerja perusahaan pada penciptaan nilai 

perusahaan. Leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan 

total aktiva. Proporsi saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proporsi saham atas kepemilikan investor institusional (Institusional 

Ownership). Adapun model persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut (Imam Ghozali,  2006) : 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana :  

Y  : Economic Value Added (EVA) 

a  : Konstanta 

b1,b2 : Koefisien-koefisien regresi 

X1 : Variabel Leverage 

X2 : Variabel Proporsi Saham  

e  : Faktor pengganggu (error) 

Kemudian untuk menganalisis persamaan regresi serta membuktikan 

hipotesis penelitian, maka dapat dilakukan dengan :  

a. Uji Simultan (Uji F-statistik)       

Pengujian ini dilakukan untuk mengatahui sejauh mana variabel-variabel 

bebas secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

terikat. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai kritis 

F(tabel) dengan nilai F(hitung)  yang terdapat pada tabel Analysis of 
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Variance. Untuk menentukan nilai F(tabel), tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of fredoom) 

df=(n-k) dan (k-1) dimana n adalah jumlah observasi. Jika F(hitung) lebih 

besar daripada F(tabel) maka keputusan menolak hipotesis nol (Ho) dan 

menerima hipotesis alternatif (Ha). Arti secara statistik data yang 

digunakan membuktikan bahwa semua variabel bebas (X1 dan X2) 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dan jika F(hitung) lebih kecil 

dari F(tabel). maka keputusan menerima hipotesis nol (Ho) dan menolak 

hipotesis alternative (Ha). Arti secara statistik data yang digunakan 

membuktikan bahwa variabel bebas (X1 dan X2) tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y).  

b. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemaknaan koefiien regresi 

parsial (r 2 ) masing-masing variabel bebas. Pengambilan keputusan 

berdasarkan perbandingan nilai t(hitung) masing-masing koefisien regresi 

dengan nilai t(tabel).  

Jika t(hitung) lebih besar daripada t(tabel) maka keputusan menolak hipotesis 

nol (Ho) dan menerima hipotesis alternative (Ha), artinya variabel bebas 

(X1 dan X2) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Dan jika t(hitung) 

lebih kecil dari t(tabel) maka keputusan menerima hipotesis nol (Ho) dan 

menolak hipotesis alternatif (Ha), artinya variabel bebas (X1 dan X2) 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).  
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c. Koefisien Determinasi 

Dalam uji linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien regresi (R 2 ) 

keseluruhan. R 2  digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 

dari analisis regresi berganda. Jika R 2  mendekati 1 maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R 2  mendekati 0 

maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel 

terikat. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikol di antara 

variabel bebas (independent) yang ada dalam satu model dalam 

membentuk model regresi linier berganda hendaknya dihindari 

terjadinya multikolinier. Multikolinieritas berarti ada hubungan linier 

yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel 

penjelas. Apabila sebagian atau seluruh variabel bebas (independent) 

berkorelasi kuat maka terjadi multikolinier. Konsekuensi terjadinya 

multikolinieritas adalah koefisien korelasi variabel tidak tertentu dan 

kesalahan menjadi sangat besar atau tidak terhingga.  

Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas adalah dengan malihat 

nilai tolerance dan lawan variance inflation factor (VIF). Model 
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regresi bebas dari multikol apabila nilai variance dan VIF di sekitar 

nilai 1. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam satu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan melalui pengujian Durbin-Watson (Uji DW). 

Panduan mengenai angka Durbin-Watson (Uji DW) untuk mendeteksi 

autokorelasi bisa dilihat pada tabel Durbin –Watson (Uji DW) , namun 

demikian secara umum bisa diambil patokan sebagai berikut:  

a. Angka Durbin-Watson (DW) di bawah -2 berarti ada autokorelasi 

positif 

b. Angka Durbin-Watson (DW) di antara -2 sampai +2 berarti tidak 

ada autokorelasi 

c. Angka Durbin-Watson (DW) di atas +2 berarti ada autokorelasi 

negatif. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu 

dengan menguji tingkat signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan 

meregres variabel (X) sebagai vaeiabel independent dengan nilai 

absolute unstandarlized residual. Apabila hasil uji diatas level 

signifikansi (P>0,05), berarti tidak terdapat Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006:105). 

4. Uji Normalitas  

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam data, 

variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan 

distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006:110). Uji 

Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara yang termudah untuk melihat normalitas residual 

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal.  
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b. Kurva Normal  

Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression 

Standizzed Residual dari variabel terikat, dimana: 

(1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garisdiagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

(2)  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.   

c. Uji Kolmogorov-Smrinov 

Pengujian dengan uji Kolmogorov-Smirnov ditetapkan nilai 

signifikansi yang terbentuk harus diatas 5%, bila dibawah 5% 

maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskriptif Variabel 

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang sudah 

menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2004-2006 yaitu sebanyak 35 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berikut nama-nama 

perusahaan di sektor manufaktur: 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Sampel Berdasarkan Sektor Industri 

No Bidang Usaha Jumlah  % 
1 Chemical And Allied Product 4 11.43
2 Plastics And Glass Product 1 2.86
3 Food And Beverage 10 28.57
4 Stone, Clay, Glass And Concrete Products 2 5.71
5 Automotive And Allied Product 5 14.29
6 Tobbaco Manufatures 2 5.71
7 Metal And Allied Products 4 11.43
8 Pharmaceuticals 3 8.57
9 Apparel And Other Textile Product 1 2.86
10 Cement 1 2.86
11 Consumer Good 2 5.71

Jumlah 35 100.00
       Sumber : JSX Statistik 2007 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 35 perusahaan manufaktur yang 

menjadi sampel dari penelitian ini paling banyak bergerak dalam bidang 

usaha Food and Beverage yaitu sebanyak 10 perusahaan atau 28,57 % dan 

hanya ada 1 perusahaan atau 2,86 % yang bergerak dalam bidang Plastics 
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And Glass Product, Apparel And Other Textile Product, dan Cement. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang Automotive And Allied Product yaitu 

sebanyak 5 perusahaan atau 14,29 %. Perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Chemicel And Allied Product dan Metal And Allied Product yaitu 

sebanyak 4 perusahaan atau 11,43 %. Perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Pharmaceuticals yaitu sebanyak 3 perusahaan atau 8,57 %, dan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang Tobbaco Manufatures, Consumer 

Good, dan Stone, Clay, Glass And Concrete Products yaitu sebanyak 2 

perusahaan atau 5,71 %.  

 

4.1.1 Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah suatu sistem manajemen 

keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang 

menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan 

mampu memenuhi semua biaya operasi (Operating Cost) dan biaya modal 

(Cost of Capital). Adapun analisis deskriptif  variabel EVA adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2  

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata EVA  

Tahun 2004-2006 

Tahun E V A (%) % (+/-) 
2004 4.385  
2005 3.806 -13.22% 
2006 6.657 74.92% 

                     Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.1 

Grafik Rata-rata EVA Tahun 2004-2006 

 

 
Dari tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa prosentase rata-rata EVA  

tertinggi tahun 2005-2006 adalah bernilai 74,92% dan rata-rata yang paling 

rendah tahun 2004-2005 adalah bernilai -13,22%. EVA tertinggi pada PT. 

Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk (HMSP) pada tahun 2006 yaitu sebesar 

25,82% dan EVA terendah pada PT. Betonjaya Manunggal, Tbk (BTON) 

pada tahun 2006 yaitu sebesar  -9%. Peningkatan EVA setiap tahunnya 

berarti dapat meningkatkan nilai (value added) dari modal yang telah 

ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan, selain itu EVA yang 

mempunyai nilai diatas nol dapat menciptakan nilai dengan mencapai 

pertumbuhan keuntungan (Profitabel Growth). 
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4.1.2 Financial Leverage 

Financial Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang 

memiliki biaya tetap dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan 

yang lebih besar daripada biaya tetapnya sehingga keuntungan pemegang 

saham bertambah. Adapun analisis deskriptif variable financial leverage 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Financial Leverage 

Tahun 2004-2006 

Tahun Financial Leverage % (+/-) 
2004 0,442  
2005 0,445 0,52% 
2006 0,439 -1,29% 

                     Sumber : data yang telah diolah 
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Gambar 4.2  

Grafik Rata-rata Financial Leverage Tahun 2004-2006 

 
Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa prosentase rata-rata Financial 

Leverage tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai 0,52% dan rata-rata yang 

paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai -1,29%. Financial leverage 
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tertinggi pada PT. Surya Toto Indonesia, Tbk (TOTO) pada tahun 2004 yaitu 

sebesar 0,80 dan financial leverage terendah pada PT. Jaya Pari Steel, Tbk 

(JPRS) pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,05. Kenaikan pada tahun 2005 

mengindikasikan penggunaan leverage dapat menghasilkan suatu struktur 

permodalan yang optimal dan bahwa nilai perusahaan pun dapat meningkat. 

Peningkatan leverage dapat menurunkan biaya modal hingga mencapai suatu 

titik terendah. Setelah hal tersebut tercapai, peningkatan leverage selanjutnya 

akan menaikkan biaya modal. Artinya jika hutang perusahaan bertambah 

maka ini berarti besarnya rasio hutang terhadap modal sendiri (equity) akan 

bertambah. Kenaikan proporsi hutang di dalam struktur modal ini 

menyebabkan biaya hutang (Cost of Debt) menjadi naik. 

 

4.1.3 Proporsi Saham 

Proporsi saham berkaitan erat dengan teori keagenan dimana 

terdapatnya suatu hubungan antara pemegang saham yang disebut prinsipal 

dengan manajemen yang mengolah perusahaan tersebut disebut agen. Namun 

dalam hubungan tersebut terdapat konflik yang bersumber dari adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Adapun 

analisis deskriptif variable proporsi saham adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4  

Hasil Statistik Deskriptif Rata-rata Proporsi Saham  

Tahun 2004-2006 

Tahun Proporsi Saham % (+/-) 
2004 68,08%  
2005 67,91% -0,25% 
2006 67,42% -0,72% 

                     Sumber : data yang telah diolah 
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 Gambar 4.3 

Grafik Rata-rata Proporsi Saham Tahun 2004-2006 

 

Dari tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa prosentase rata-rata Proporsi 

Saham  tertinggi tahun 2004-2005 adalah bernilai -0,25% dan rata-rata yang 

paling rendah tahun 2005-2006 adalah bernilai -0,72%. Proporsi saham 

tertinggi pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk (HMSP) pada tahun 

2006 yaitu sebesar 97,95% dan proporsi saham terendah pada PT. Lionmesh 

Prima, Tbk (LMSN) pada tahun 2004 yaitu sebesar  32,22%. Hal ini 

mengindikasikan Proporsi saham yang menurun akan mengurangin 
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pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga kurang 

dapat menciptakan nilai tambah Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan. 

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik, dan 

harus terbebas dari Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, serta 

data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk 

menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut : 

1. Uji Multikolinieritas. 

Uji Multikolinieritas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan tolerance. Dari hasil pengujian model 

regresi diperoleh hasil untuk masing-masing variabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Output SPSS : Uji Multikolinearitas (VIF-Tolerance) 

Variabel Tolerance VIF 

Financial Leverage (X1) 0,995 1,005 

Proporsi saham (X2) 0,995 1,005 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki 

nilai tolerance dibawah 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF di atas 10. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

2. Uji Autokorelasi. 

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistik  

dari Durbin Watson. Langkah awal pendeteksian ini adalah mencari nilai 

du dari analisis regresi dan selanjutnya mencari nilai d1 dan du pada tabel 

dengan kriteria. Untuk menguji apakah terhadap autokorelasi digunakan 

Durbin Waston Test, diketahui : 

Tabel 4.6 

Hasil Output SPSS : Uji Autokorelasi (Durbin Waston) 

Model Summary b

.308a .095 .077 .06488 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: EVAb. 
 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Hasil uji Durbin Waston menunjukkan nilai sebesar 1,836 nilai tersebut 

jika dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat 

kepercayaan 5%, jumlah sampel 105, Variabel bebas (k) = 2, Nilai Tabel 

Durbin Watson  dl= 1,706 dan du = 1,760 

Autokorelasi 

positif 

Uji No Autokorelasi Uji Autokorelasi 

Negatif  

0                 dl du        D W         2 4-du 4

                   1,706              1,760       1,836                           2,24  
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Kesimpulan : 

Nilai DW terletak diantara batas atas du dan (4-du), 1,760 < 1,836 < 2,24 

maka hasilnya tidak  ada Autokorelasi.   

3. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan Analisis Grafik Plot 

dan Uji Glejser sebagai berikut : 

a. Analisis Grafik Plot. 

 Hasil grafik scatterplot sebagai berikut : 
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Gambar 4.4  

Grafik Scatterplot  

  Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Uji berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka 

tidak  terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi 
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layak dipakai untuk memprediksi Economic Value Added (EVA) (Y) 

berdasarkan variebel bebas yaitu Financial Leverage (X1) dan 

Proporsi Saham (X2). 

b. Uji Glejser . 

Pengujian ini dilakukan dengan meregres variabel Financial Leverage 

(X1) dan Proporsi Saham (X2). sebagai variabel independen dengan 

nilai absolut unstandardized residual. Apabila hasil uji diatas level 

signifikansi (P>0,05), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil 

Uji Glejser sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Output SPSS : Uji  Glejser 
Coefficientsa

.027 .019 1.402 .164

.001 .024 .006 .059 .953

.029 .024 .116 1.177 .242

(Constant)
Fin Leverage
Proporsi Saham

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUTa. 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Hasil tampilan output SPSS pada tabel 4.7  dengan jelas menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel terikat nilai Absolut Ut (Abs Ut). Hal ini 

terlihat probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. 

Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 
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4. Uji Normalitas . 

Uji Normalitas bertujuan apakah dalam suatu model regresi (variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi 

normal/tidak) dengan analisis grafik/kurva Normality P-Plot dan uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

a. Analisis Grafik         

Analisis Grafik yaitu dengan melihat Normal Probability Plot yang 

membandingkan  distribusi  kumulatif dari distribusi normal. 
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Gambar 4.5 

Grafik Histogram  

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Pada gambar 4.5 kurva normal di atas terlihat bahwa data EVA 

berdistribusi secara normal yaitu tidak cenderung ke kiri maupun ke 
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kanan, melainkan memiliki kecenderungan di tengah. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

i. Kira-kira 61% dari data observasi akan berada dalam daerah 

satu 1.00 di sekitar 0.00. Jadi antara 0.00-0.50 dan 0.00+0.50 

ii. Kira-kira 89% dari data observasi akan berada dalam daerah 

0.00-1.00 dan 0.00+1.00 

iii. Kira-kira 97%dari data observasi akan berada dalam daerah 

0.00-2.00 dan 0.00+2.00 

b. Kurva Normal 

Untuk mengetahui data berdistribusi secara normal dilakukan uji  

Normality     P-Plot. Berikut gambar normalitas pada model: 

Normal P-P Plot of Regression Standardized R
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Gambar 4.6  

Grafik Normal P-Plot EVA 

 Sumber: Hasil Output SPSS 

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal 

dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi 

yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat 
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titik-titik menyebar di sekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti 

garis diagonal sehingga menunjukkan bahwa model regresi layak 

dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

c. Uji Kolmogorov Smirnov . 

Bila tingkat signifikansi > dari 5% maka data berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.8 

Hasil Output SPSS : Uji Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

105 105 105
.4419 .6781 .0495

.17647 .17424 .06754
.092 .094 .137
.083 .066 .137

-.092 -.094 -.084
.941 .962 .991
.339 .313 .299

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Fin Leverage
Proporsi
Saham EVA

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 

 

Hasil tampilan output SPSS pada tabel 4.8 dengan jelas menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun variabel yang signifikan atau probabilitas 

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% sehingga menunjukkan 

bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas 
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4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mencari pengaruh dengan meggunakan uji F (secara simultan) 

dan uji t (secara parsial) Financial Leverage (X1) dan Proporsi Saham (X2) 

terhadap Economic Value Added (EVA) (Y) menggunakan analisis stasistik 

yaitu model analisis regresi linier berganda. Dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan komputer dengan program SPSS diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 
Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

-.015 .029 -.513 .609
-.034 .036 -.088 -.928 .355 .995 1.005
.117 .037 .302 3.195 .002 .995 1.005

(Constant)
Fin Leverage
Proporsi Saha

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: EVAa. 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 
 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan analisis persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y  =  -0,015 -  0,034 X1 + 0,117 X2  

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas dapat diintreprestasikan 

sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta (a) sebesar -0,015 mempunyai arti bahwa jika Financial 

Leverage (X1) dan Proporsi Saham (X2) dianggap sama dengan nol atau 

konstan maka Economic Value Added (EVA) (Y) adalah sebesar -0,015.  

2. Nilai koefisien regresi Financial Leverage (b1) sebesar -0,034 berarti  

Financial Leverage (X1) mempunyai pengaruh negatif terhadap 
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Economic Value Added (EVA) (Y) artinya jika Financial Leverage 

semakin meningkat maka akan menurunkan Economic Value Added 

(EVA (Y).  

3. Nilai koefisien regresi proporsi saham (b2) sebesar 0,117 berarti Proporsi 

Saham (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap Economic Value 

Added (EVA) (Y) artinya jika proporsi saham (X2) semakin meningkat 

maka akan meningkatkan Economic Value Added (EVA) (Y).  

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Financial 

Leverage (X1), Proporsi Saham (X2), secara bersama-sama terhadap 

Economic Value Added (EVA) (Y).  

 

Tabel 4.10 
Hasil Uji F 

ANOVAb

.045 2 .023 5.345 .006a

.429 102 .004

.474 104

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: EVAb. 
 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan F-hitung (5,345) > F-tabel (3,085) atau 

sig F (0,006) < 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Maka 

dapat disimpulkan ada pengaruh positif dan signifikan antara Financial 
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Leverage (X1) dan Proporsi Saham (X2) terhadap Economic Value Added 

(EVA) (Y). 

 

4.4.2 Uji Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Financial 

Leverage (X1), dan Proporsi Saham (X2) secara parsial terhadap Economic 

Value Added (EVA) (Y).  

1. Pengujian hipotesis Financial Leverage (X1) terhadap Economic Value 

Added (EVA) (Y) 

Dari hasil perhitungan t-hitung (-0,928) < t-tabel (1,983) atau sig t (0,355) 

> 0,05, dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara Financial Leverage (X1) terhadap 

Economic Value Added (EVA) (Y)    

2. Pengujian hipotesis Proporsi Saham (X2) terhadap Economic Value 

Added (EVA) (Y)  

Dari hasil perhitungan t-hitung (3,195) > t-tabel (1,983) atau sig t (0,002) 

< 0,05, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Saham (X2) terhadap 

Economic Value Added (EVA) (Y). 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel 
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independen terhadap nilai variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 
Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.308a .095 .077 .06488 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: EVAb. 
 

               Sumber : Hasil Output SPSS 
 
Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) adalah sebesar 0,077, hal ini berarti variasi perubahan Economic 

Value Added (EVA) (Y) dipengaruhi oleh Financial Leverage (X1), Proporsi 

Saham (X2) sebesar 7,7% sedangkan sisanya 92,3% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

 

4.6. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara secara 

simultan terdapat pengaruh Financial Leverage (X1), dan Proporsi Saham 

(X2)  terhadap Economic Value Added (EVA), hal ini dapat diketahui nilai F-

hitung yang memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

mengindikasikan EVA dipertimbangkan investor karena merupakan ukuran 

kinerja keuangan yang paling baik untuk menjelaskan economic profit suatu 

perusahaan dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham (Brigham 

dan Weston, 1999). Oleh karena itu jika manajemen memfokuskan pada EVA 
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maka hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka beroperasi dengan 

cara yang konsisten untuk memaksimumkan laba pemegang saham dengan 

Financial Leverage dan Proporsi Saham. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Financial Leverage (X1) terhadap Economic Value Added 

(EVA), hal ini mengindikasikan financial leverage tidak dapat 

dipertimbangkan perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah atau leverage 

keuangan tidak dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 

Secara teori Financial Leverage bertujuan agar keuntungan yang diperoleh 

lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya, dengan demikian akan 

meningkatkan keuntungan-keuntungan pemegang saham (Sartono, 1999 : 

133). Financial Leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban 

financial yang sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah 

berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT yang dicapai oleh 

perusahaan. Leverage keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya 

tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan 

perlembar saham biasa (Earning Per Share atau EPS). Leverage yang 

menguntungkan (fovarable) terjadi apabila perusahaan memperoleh 

keuntungan lebih besar dari dana yang dibeli daripada biaya tetap 

penggunaan dana tersebut. Leverage yang merugikan (unfovarable) terjadi 

apabila keuntungan dari penggunaan dana tersebut tidak cukup besar untuk 
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menutup biaya dana tersebut. Menguntungkan tidaknya leverage keuangan 

atau biasa disebut juga sebagai trading on equity dilihat dari pengaruhnya 

terhadap laba perlembar saham biasa (Husnan, 1998). Munculnya kebijakan 

dividen secara langsung akan berpengaruh negatif dengan leverage keuangan 

perusahaan. Artinya, leverage keuangan perusahaan akan meningkat sesuai 

proporsi dividen yang akan dibagikan. Meningkatnya nilai leverage maka 

penilaian terhadap perusahaan menjadi buruk dan secara otomatis 

mempengaruhi harga saham di pasar. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Proporsi Saham (X2) terhadap Economic Value Added 

(EVA), hal ini mengindikasikan jika Kepemilikan perusahaan oleh investor 

institusional semakin meningkat dapat berpengaruh terhadap jalannya 

perusahaan karena hak voting yang mereka miliki. Hak voting tersebut 

mampu mengintervensi keputusan manajemen, misalnya : keputusan 

investasi, merger, maupun sistem penggajian eksekutif sehingga dapat 

menngkatkan nilai tambah perusahaan atau Economic Value Added (EVA). 

Dengan investor aktif, mereka aktif terlibat dalam pengambilan keputusan 

strategi perusahaan. Keberadaan investor institusi ini dipandang mampu 

menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan. Tak jarang kegiatan 

investor ini mampu meningkatkan harga saham sehingga mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian dari Slovin dan Sustika (1993, 

dalam Sartono, 1999:133), menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat 

meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. 
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Penelitian dari Smith (1996, dalam Nasser, 2003:40) menunjukkan bahwa 

aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hasil 

ini juga didukung oleh penelitian dari Cruthley, et. al (1999, dalam Rousana, 

1997:21) yang menemukan bahwa monitoring yang dilakukan oleh institusi 

mampu mensubsitusi biaya keagenan lain (hutang, dividen dan keputusan 

manajerial) sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan 

meningkat. Pada kasus di Indonesia, peneliti berpendapat bahwa kepemilikan 

Institusi menjadi alat monitoring yang efektif. Jika bagian saham dimiliki 

oleh pemegang saham. Institusi maka perusahaan tersebut dijalankan relatif 

lebih baik dibandingkan jika keseluruhan saham dimiliki oleh individu. 

 



67 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara simultan terdapat pengaruh antara Financial Leverage (X1), dan 

Proporsi Saham (X2 terhadap Economic Value Added (EVA), hal ini 

dapat diketahui nilai sig < 0,05. 

2. Secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Financial Leverage (X1) 

terhadap Economic Value Added (EVA), hal ini dapat diketahui nilai sig 

>0,05. 

3. Secara parsial terdapat pengaruh antara Proporsi Saham (X2) terhadap 

Economic Value Added (EVA), hal ini dapat diketahui nilai sig < 0,05. 

4. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,077, hal 

ini berarti variasi perubahan Economic Value Added (EVA) (Y) 

dipengaruhi oleh Financial Leverage (X1), dan Proporsi Saham (X2) 

sebesar 7,7% sedangkan sisanya 92,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

5.2. Saran  

1. Dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh penghitungan 

kinerja  keuangan dengan Economic Value Added ada baiknya perusahaan 
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di Indonesia mulai menerapkan penilaian kinerja keuangan ini seperti yang 

telah diterapkan di negara-negara maju lain seperti di Amerika. 

2. Penerapan konsep EVA dalam perusahaaan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan penentuan strategi perusahaan, dimana EVA tidak 

hanya diukur pada perusahaan secara keseluruhan tetapi juga dapat diukur 

pada tingkat divisi-divisi dalam perusahaan. Apabila suatu unit selalu 

mempunyai EVA negatif mungkin lebih baik menutup bisnis pada divisi 

tersebut, sebaliknya apabila suatu divisi dapat memberikan nilai EVA 

positif, maka bisa dipakai sebagai dasar penilaian pemberian insentif 

kepada karyawan kepada divisi tersebut 

3. Untuk penelitian mengenai EVA di masa mendatang diharapkan 

menambah jumlah sampel penelitian serta tahun pengamatan penelitian 

lebih diperpanjang  Penelitian ini juga bersifat lanjutan, sehingga 

memerlukan kajian yang lebih dalam dan lebih luas. 

4. Berdasarkan hasil penelitian kebutuhan hutang tidak signifikan, hendaknya 

penelitian mendatang memasukkan pajak penghasilan perusahaan, 

sehingga penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Disamping itu, perlu adanya pengendalian manajer terhadap kebijakan 

hutang dengan demikian dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap EVA.  
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Lampiran 1 :  
 
Nama Perusahaan Manufaktur Yang Dijadikan Sampel 
 

No Kode Nama Perusahaan 
1 AKRA PT. AKR. Corporindo, Tbk 
2 AMFG PT. Asahimas Flat Glass, Tbk 
3 AQUA PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk 
4 ARNA PT. Arwana Citra Mulia, Tbk 
5 ASII PT. Astra International, Tbk 
6 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk 
7 BTON PT. Betonjaya Manunggal, Tbk 
8 CLPI PT. Colorpark Indonesia, Tbk 
9 DAVO PT. Davomas Abadi, Tbk 
10 DLTA PT. Delta Djakarta, Tbk 
11 GGRM PT. Gudang Garam, Tbk 
12 HEXA PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk 
13 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk 
14 INDF PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
15 JPRS PT. Jaya Pari Steel, Tbk 
16 KLBF PT. Kalbe Farma, Tbk 
17 LION PT. Lion Metal Work, Tbk 
18 LMSH PT. Lionmesh Prima, Tbk 
19 LTLS PT. Lautan Luas, Tbk 
20 MERK PT. Merk Indonesia, Tbk 
21 MYOR PT. Mayora Indah, Tbk 
22 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 
23 PBRX PT. Pan Brothers Tex, Tbk 
24 SHDA PT. Sari Husada, Tbk 
25 SMGR PT. Semen Gresik, Tbk 
26 SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk 
27 TBLA PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 
28 TCID PT. Mandom Indonesia, Tbk 
29 TOTO PT. Surya Toto Indonesia, Tbk 
30 TSPC PT. Tempo Scan Pacifik, Tbk 
31 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Triding Company, Tbk 
32 UNIC PT. Unggul Indah Cahaya, Tbk 
33 UNTR PT. United Tractors, Tbk 
34 UNVR PT. Unilever Indonesia, Tbk 
35 FAST PT. Fast Food Indonesia, Tbk 
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Lampiran 2 :  
 
Data Leverage Perusahaan Manufaktur Tahun 2004-2006 
 

No Kode        2004 2005 2006 
1 AKRA 0.40 0.42 0.48 
2 AMFG 0.34 0.23 0.30 
3 AQUA 0.46 0.43 0.43 
4 ARNA 0.50 0.52 0.60 
5 ASII 0.50 0.60 0.54 
6 AUTO 0.36 0.38 0.35 
7 BTON 0.20 0.10 0.24 
8 CLPI 0.36 0.46 0.51 
9 DAVO 0.56 0.55 0.64 
10 DLTA 0.22 0.24 0.24 
11 GGRM 0.41 0.41 0.39 
12 HEXA 0.55 0.68 0.71 
13 HMSP 0.56 0.60 0.54 
14 INDF 0.68 0.68 0.65 
15 JPRS 0.47 0.20 0.05 
16 KLBF 0.54 0.39 0.23 
17 LION 0.18 0.19 0.20 
18 LMSH 0.59 0.50 0.46 
19 LTLS 0.63 0.65 0.67 
20 MERK 0.23 0.17 0.17 
21 MYOR 0.31 0.38 0.36 
22 MLBI 0.55 0.60 0.67 
23 PBRX 0.38 0.72 0.80 
24 SHDA 0.62 0.65 0.58 
25 SMGR 0.44 0.38 0.26 
26 SMSM 0.38 0.34 0.33 
27 TBLA 0.62 0.65 0.58 
28 TCID 0.16 0.16 0.10 
29 TOTO 0.80 0.75 0.69 
30 TSPC 0.18 0.20 0.18 
31 ULTJ 0.38 0.35 0.35 
32 UNIC 0.61 0.54 0.58 
33 UNTR 0.54 0.61 0.59 
34 UNVR 0.38 0.43 0.49 
35 FAST 0.39 0.40 0.40 
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Lampiran 3 :  
 
Data Proporsi Saham Perusahaan Manufaktur Tahun 2004-
2006 
 

No Kode       2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 
1 AKRA 85.35 80.00 71.24 
2 AMFG 87.19 84.50 84.50 
3 AQUA 90.99 90.99 93.60 
4 ARNA 80.15 80.15 86.14 
5 ASII 47.55 50.11 50.11 
6 AUTO 85.40 85.40 84.76 
7 BTON 54.30 54.30 54.31 
8 CLPI 83.00 74.00 74.00 
9 DAVO 93.93 90.64 90.64 
10 DLTA 84.60 84.60 84.60 
11 GGRM 70.12 70.12 70.12 
12 HEXA 81.28 76.21 76.21 
13 HMSP 44.78 78.75 97.95 
14 INDF 51.53 48.47 48.47 
15 JPRS 47.68 47.68 47.68 
16 KLBF 57.90 54.20 50.41 
17 LION 57.70 57.70 57.70 
18 LMSH 32.22 32.22 32.22 
19 LTLS 53.03 53.03 53.03 
20 MERK 74.00 74.00 74.00 
21 MYOR 39.74 39.74 32.93 
22 MLBI 83.37 83.37 83.37 
23 PBRX 32.72 32.72 40.23 
24 SHDA 87.08 80.20 59.57 
25 SMGR 76.53 76.53 76.54 
26 SMSM 68.02 61.36 61.36 
27 TBLA 71.62 71.62 59.57 
28 TCID 68.03 67.88 67.88 
29 TOTO 88.33 90.70 90.70 
30 TSPC 65.33 65.33 65.56 
31 ULTJ 42.40 42.40 42.40 
32 UNIC 70.38 70.80 70.82 
33 UNTR 68.52 68.45 68.45 
34 UNVR 91.20 91.20 91.20 
35 FAST 67.00 67.54 67.54 
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Lampiran 4 :  
 
Data  Economic Value Added (EVA) Perusahaan 

Manufaktur 
Tahun 2004-2006 

No Kode        2004 2005 2006 
1 AKRA 1.80 -3.50 5.20 
2 AMFG 2.19 3.20 6.80 
3 AQUA 3.47 7.21 8.48 
4 ARNA 4.43 4.10 8.50 
5 ASII 5.94 5.60 7.80 
6 AUTO 1.48 3.30 5.40 
7 BTON -0.11 -9.00 0.28 
8 CLPI 2.02 -0.40 2.42 
9 DAVO 2.40 -3.00 5.45 
10 DLTA -0.66 6.60 6.40 
11 GGRM 0.67 3.62 1.87 
12 HEXA 10.99 8.60 19.72 
13 HMSP 10.88 20.00 25.82 
14 INDF 0.10 0.19 1.46 
15 JPRS 11.46 11.80 18.12 
16 KLBF 7.35 7.20 5.49 
17 LION 5.44 3.80 2.77 
18 LMSH 8.27 -2.80 0.65 
19 LTLS 1.95 0.28 0.19 
20 MERK 19.61 22.40 25.47 
21 MYOR 0.55 0.90 1.80 
22 MLBI 18.97 21.60 20.54 
23 PBRX -2.57 -7.90 -4.50 
24 SHDA 6.57 13.10 8.29 
25 SMGR 1.20 2.40 3.62 
26 SMSM 3.25 0.50 2.87 
27 TBLA -3.53 -4.40 1.90 
28 TCID 9.21 7.30 10.40 
29 TOTO 1.52 0.00 5.41 
30 TSPC 5.17 1.60 3.87 
31 ULTJ -3.53 -4.30 2.87 
32 UNIC -1.73 1.40 1.47 
33 UNTR 7.14 7.00 7.45 
34 UNVR 7.35 6.20 6.84 
35 FAST 4.24 -1.40 1.87 
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Lampiran 5 : Output SPSS 
 
Uji Glejser 
 

Variables Entered/Removedb

Proporsi Saham, Fin Leverage a . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSUTb. 
 

 
Model Summaryb

.117a .014 -.006 .04325
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: ABSUTb. 
 

 
ANOVAb

.003 2 .001 .703 .497a

.191 102 .002

.193 104

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: ABSUTb. 
 

 
Coefficientsa

.027 .019 1.402 .164

.001 .024 .006 .059 .953

.029 .024 .116 1.177 .242

(Constant)
Fin Leverage
Proporsi Saham

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUTa. 
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Uji Kolmogorov-Smirnov 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

105 105 105
.4419 .6781 .0495

.17647 .17424 .06754
.092 .094 .137
.083 .066 .137

-.092 -.094 -.084
.941 .962 .991
.339 .313 .299

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Fin Leverage
Proporsi
Saham EVA

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
Regression 
 

Descriptive Statistics

105 .05 .80 .4419 .17647
105 .32 .98 .6781 .17424
105 -.09 .26 .0495 .06754
105

Fin Leverage
Proporsi Saham
EVA
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

Variables Entered/Removedb

Proporsi Saham, Fin Leverage a . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: EVAb. 
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Model Summary b

.308a .095 .077 .06488 1.836
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: EVAb. 
 

 
ANOVAb

.045 2 .023 5.345 .006a

.429 102 .004

.474 104

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Proporsi Saham, Fin Leveragea. 

Dependent Variable: EVAb. 
 

 
Coefficientsa

-.015 .029 -.513 .609
-.034 .036 -.088 -.928 .355 .995 1.005
.117 .037 .302 3.195 .002 .995 1.005

(Constant)
Fin Leverage
Proporsi Saha

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: EVAa. 
 

 

Regression Standardized Residual

3.00
2.50

2.00
1.50

1.00
.500.00

-.50
-1.00

-1.50
-2.00

Histogram

Dependent Variable: EVA
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y
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Std. Dev = .99  
Mean = 0.00

N = 105.00
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Normal P-P Plot of Regression Standardized R

Dependent Variable: EVA

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

Ex
pe
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1.00
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.50

.25

0.00
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Scatterplot

Dependent Variable: EVA

Regression Standardized Predicted Value
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