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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sudah diketahui secara umum bahwa tujuan dari setiap bisnis atau 

perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau 

menghasilkan profit bagi para pemegang saham baik perusahaan tersebut 

bergerak dalam bidang jasa maupun produksi dan memaksimalkan kekayaan 

tersebut dapat diartikan sebagai mencari keuntungan.  Keuntungan itu ada cara-

cara tersendiri seorang investasi dalam melakukan caranya tersebut.  

Salah satu sarana untuk melakukan investasi adalah pasar modal, dalam 

pasar modal memungkinkan para pemodal atau investor untuk melakukan 

investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia mereka 

tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi pada sekuritas 

juga bersifat likuid atau mudah dirubah. Penting bagi perusahaan untuk selalu 

memperhatikan kepentingan para pemilik modal dengan jalan memaksimalkan 

nilai perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas 

pelaksanaan fungsi-fungsi keuangannya. 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 2001 : 3). Salah satu aspek 

yang dinilai oleh investor adalah kinerja keuangan.  
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Pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan maka akan 

meningkatkan permintaan saham perusahaaan tersebut, sehingga pada 

gilirannya akan meningkatkan pula harga saham perusahaan. Harga saham 

merupakan ukuran indeks prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh menajemen 

telah berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham (Kusdiyanto, 

2001). Harga saham di pasar modal merupakan indikator nilai perusahaan, 

yaitu bagaimana meningkatkan kekayaan pemegang saham yang merupakan 

tujuan perusahaan secara umum. 

Pada perdagangan efek khususnya saham, informasi memiliki peranan 

yang dominan dan krusial. Sebuah pasar modal dikategorikan efisien jika harga 

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Suad Husnan, 

2004 : 10). Semakin cepat informasi terefleksikan pada harga sekuritas maka 

pasar modal tersebut semakin efisien. 

Investor dalam menanamkan modalnya berharap untuk memperoleh 

return saham yang sebesar-besarnya. Investor membutuhkan berbagai jenis 

informasi sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan yang diperlukan 

untuk pengembalian keputusan investasi. Secara garis besar informasi yang 

diperlukan investor terdiri dari informasi fundamental dan teknikal. 

Analisis fundamental mendasarkan pola perilaku harga saham 

ditentukan oleh perubahan-perubahan perilaku variabel-variabel dasar kinerja 

perusahaan. Secrara ringkas dapat dikatakan bahwa harga saham ditentukan 

oleh nilai perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan 
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tinggi. Nilai usaha yang tinggi membuat investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. 

Analisis teknikal adalah menganalisis harga saham berdasarkan 

informasi yang mencerminkan kondisi perdagangan saham, keadaan pasar, 

permintaan dan penawaran harga di pasar saham, fluktuasi kurs, volume 

transaksi di masa lalu. Analisis teknikal menegaskan bahwa perubahan harga 

saham terjadi berdasarkan pola perilaku harga saham itu sendiri, sehingga 

cenderung untuk terulang kembali. Asumsi dasar dari analisis teknikal adalah 

bahwa jual beli saham merupakan kegiatan berspekulasi. 

Dilihat dari pengertian analisis teknikal dan analisis fundamental, 

dibawah ini terdapat tabel EAT (Earning After Tax) atau laba peusahaan 

setelah pajak. Data yang mewakili cukup 3 periode dimulai dari tahun 2010-

2012. Data tabel 1.1 ini cukup mewakili kondisi perusahaan pada saat periode 

tersebut.  

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut dapat dianalisis 

dengan metode yang diinginkan. Terlihat dari beberapa Perusahaan Asuransi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia bahwa perusahaan PT. Maskapai 

Reasuransi Indonesia Tbk yang memiliki EAT (Earning After Tax) tertinggi 

dan memiliki kenaikan yang signifikan dari tahun 2010-2012 dibandingkan 

perusahaan yang lain dan setiap tahunya mengalami kenaikan yang relatif 

stabil. 
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Tabel 1.1 Data EAT Perusahaan Asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
 

NO 
Kode 

Emiten 

Nama Perusahaan 

Asuransi 

EAT (Earning After Tax) 

2010 2011 2012 

1 ABDA 
PT. Asuransi Bina Dana 

Arta Tbk 
45.296.577 87.622.183 118.689.198 

2 AHAP 
PT. Asuranai Harta 

Aman Pratama Tbk 
9.431.123.942 14.430.725.283 15.455.184.488 

3 AMAG 
PT. Asuransi Multi 

Artha Guna Tbk 
59.362.441 95.466.163 147.142.681 

4 ASBI 
PT. Asuransi Bintang 

Tbk 
2.676.579 9.119.219 26.290.725 

5 ASDM 
PT. Asuransi Dayin 

Mitra Tbk 
14.150.154 21.805.303 28.542.518 

6 ASJT 
PT. Asuransi Jasa Tania 

Tbk 
12.006.616.448 12.192.731.380 12.461.651.856 

7 ASRM 
PT. Asuransi  

Ramayana Tbk 
24.382.856.423 37.159.436.555 32.642.019.259 

8 LPGI 
PT. Lippo General 

Insurance Tbk 
54.058.755.817 42.014.406.461 42.621.869.232 

9 MREI 

PT. Maskapai 

Reasuransi Indonesia 

Tbk 
46.002.636.156 62.005.766.380 96.691.918.366 

10 PNIN 
PT. Panin Insurance 

Tbk 
1.264.168 1.074.473 1.264.168 

11 PNLF 

PT. Panin Financial Tbk 

(sebelumnya PT. Panin 

Life Tbk) 
712.196 925.153 1.111.486 

Sumber : IDX (Indonesia Stoke Exchange), diunduh tanggal 30 Maret 2014  

Kondisi tersebut memungkinkan investor untuk mendapatkan 

keuntungan tinggi apabila investor berinvestasi pada perusahaan yang 

memiliki EAT (Earning After Tax) tinggi dari beberapa perusahaan tersebut. 

Selama ini pengukuran kinerja manajerial jarang menggunakan 

pendekatan perhitungan nilai tambah terhadap biaya modal yang ditanamkan. 

Keterbatasan dan kelemahan rasio itulah maka diperkenalkan EVA (Economic 

Value Added) sebagai ukuran tunggal kinerja perusahaan.  

EVA (Economic Value Added) yang positif menunjukkan perusahaan 

berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi 

tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen keuangan 

yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EVA yang negatif 
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menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih 

rendah dari biaya modal. 

Penggunaan EVA mendorong manajer berfikir dan bertindak seperti 

halnya pemegang saham yaitu memiliki investasi yang memaksimumkan 

tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. EVA 

akan menyebabkan perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan struktur 

modal. EVA secara eksplisit memperhitungkan besarnya tingkat biaya modal 

atas ekuitas. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: Pengaruh EVA terhadap 

Harga Saham Perusahaan Asuransi yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kinerja keuangan Perusahaan Asuransi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia dilihat dari EVA (Economic Value Added) memiliki nilai 

tambah atau tidak? 

2. Apakah  EVA (Economic Value Added) berpengaruh terhadap harga 

saham? 

C. Batasan Penelitian 

Penentuan batasan penelitian dilakukan dengan tujuan agar 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dari yang 

sudah ditentukan. Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian dengan 
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menggunakan data yang berupa laporan keuangan tahunan Perusahaan 

Asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan metode analisisnya 

menggunakan metode regresi linier sederhana dan tahun yang diambil adalah 

tahun 2008-2012. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bahwa kinerja keuangan  memiliki nilai tambah 

atau tidak. 

b. Untuk mengetahui pengaruh EVA (Economic Value Added), 

terhadap perubahan harga saham 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan untuk bahan masukan dalam 

menetapkan kebijakan dan untuk pengambilan keputusan yang 

diukur dengan EVA. 

b. Bagi investor 

Memberi tambahan bahan pertimbangan bagi investor 

dalam membuat keputusan investasi. EVA dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan investasi kerena dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian 

atas investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian ini sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pengaplikasian ilmu yang diperoleh. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk bahan referensi 

untuk peneliti selanjtnya. 

 


