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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan  bisnis  global  yang  kurang  stabil  mendorong  perusahaan 

perusahaan di Indonesia agar meningkatkan kinerja untuk menghadapi persaingan 

yang sangat ketat. Persaingan tidak hanya dengan perusahaan dalam negeri tetapi 

juga perusahaan  luar negeri  yang memiliki modal dan potensi  yang besar dalam 

kemampuan produksi. 

Setiap  perusahaan  dalam  menjalankan  operasionalnya  harus  memiliki 

tujuan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek.  Tujuan  jangka  panjang  perusahaan 

adalah  untuk  memaksimalkan  nilai  perusahaan  dengan  cara  meningkatkan 

pertumbuhan  perkembangan  perusahaan  sehingga  dapat  memberikan 

kemakmuran  bagi  pemegang  saham  khususnya  adalah  untuk  mendapatkan  laba 

yang  optimal  dan  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidup  perusahaan, 

sedangkan untuk tujuan jangka pendek adalah untuk memperoleh laba. 

Tujuan perusahaan merupakan cara mengukur efektifitas setiap kegiatan 

perusahaan,  tetapi  di  era  globalisasi  seperti  sekarang  tanggung  jawab  kepada 

seluruh  stakeholder  juga  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Perusahaan 

dituntut  mempertimbangkan  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  agar  dapat 

menghasilkan  tingkat  return  (pendapatan)  yang  dapat  meningkatkan  nilai 

perusahaan  jika  mampu  menghasilkan  pendapatan  yang  melebihi  resiko  yang 

ditanggung oleh perusahaan.
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Return  merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari  investasi.  Return  tersebut 

diharapkan oleh investor atas investasi yang mereka lakukan. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

yang  diharapkan  akan  terjadi  di  masa  mendatang.  Return  saham  merupakan 

pendapatan  yang  diterima  oleh  pemegang  saham  berupa  dividen  yang  dibayar 

oleh perusahaan maupun capital gain yaitu selisih antara harga jual dan harga beli 

saham. 

Untuk  mengetahui  perusahaan  dapat  mencapai  tujuan,  yaitu  dengan 

memaksimalkan  nilai  perusahaan,  maka  perlu  ada  penilaian  terhadap  kinerja 

perusahaan. Kinerja  keuangan adalah  hasil dari banyak  keputusan  individu  yang 

dibuat  secara  terus  menerus  oleh  manajemen  keuangan.  Kinerja  keuangan 

perusahaan merupakan  ukuran  tingkat  keberhasilan manjemen  dalam mengelola 

sumber  daya  keuangan  perusahaan,  dalam  hal  ini  banyak  dititik  beratkan  pada 

pengelolaan  investasi  perusahaan  dalam  segala  bentuknya  sebagai  upaya  untuk 

menciptakan nilai bagi para pemegang saham (Helfert, 1997). 

Penilaian  kinerja  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  berbagai  pihak  salah 

satunya  adalah  para  investor.  Investor  akan  mengetahui  apakah  mereka 

mendapatkan  hasil  yang  memuaskan  dari  investasi  yang  mereka  tanamkan  dan 

mengetahui  kesehatan  keuangan  perusahaan,  sedangkan  bagi  manajer  penilaian 

kinerja  digunakan  sebagai  dasar  untuk  mengevaluasi  prestasi  guna  mendapat 

gambaran  kekuatan  dan  kelemahan  perusahaan  dan  sebagai  alat 

pertanggungjawaban  kepada  pemilik  perusahaan  atas  kepercayaan  yang  telah 

diberikan  untuk  mengelola  sumberdaya  perusahaan,  dan  bagi  kreditur  dapat
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mengetahui  apakah  perusahaan  mampu  membayar  kewajibankewajiban 

perusahaan  yang  telah  jatuh  tempo  bagi  investor  maupun  calon  investor.  Oleh 

karena itu, para investor apabila  ingin menanamkan modalnya harus bisa menilai 

kinerja perusahaan mana yang terbaik. 

Pasar  modal  adalah  tempat  terjadinya  transaksi  asset  keuangan  jangka 

panjang  atau  longterm  financial  assets  (Sartono,  2001).  Dengan  adanya  pasar 

modal  maka  para  investor  dapat  menanamkan  modalnya.  Pasar  modal 

memungkinkan  para  pemodal  (investor)  untuk  melakukan  diversifikasi, 

membentuk portofolio  sesuai dengan  resiko  yang bersedia mereka  tanggung dan 

tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Pemodal  harus  diperhatikan  oleh  perusahaan  dengan  cara 

memaksimalkan nilai perusahaannya tersebut karena nilai perusahaan merupakan 

ukuran  keberhasilan  atas  pelaksanaan  fungsifungsi  keuangan.  Penilaian  prestasi 

suatu  perusahaan  dapat  dilihat  dari  kemampuan  perusahaan  itu  untuk 

menghasilkan  laba.  Laba  perusahaan  selain  merupakan  indikator  kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Motif  pemodal  dalam menanamkan modalnya  pada  sebuah  perusahaan 

adalah  untuk  mendapatkan  return.  Investor  akan  memilih  investasi  sekuritas 

saham  pada  perusahaan  yang  akan  memberikan  return  yang  tinggi  (tingkat 

pengembalian maksimal dengan resiko minimal).
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Saham  merupakan  bukti  kepemilikan.  Seseorang  yang  mempunyai 

saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut (Hanafi, 2004). 

Dengan  begitu  investor  yang  mempunyai  saham  atas  suatu  perusahan  berhak 

mendapatkan dividen apabila dividen tersebut dibayarkan. 

Harga  saham  merupakan  harapan  investor  karena  harga  saham  dapat 

memberikan  ukuran  yang  obyektif  mengenai  nilai  investasi  pada  sebuah 

perusahaan.  Variasi  dari  harga  saham  pada  perusahaan  akan  dipengaruhi  oleh 

kinerja  keuangan  perusahaan,  dan  selain  itu  juga  dipengaruhi  oleh  hukum 

permintaan dan penawaran. 

Tinggi  rendahnya  harga  saham  ditentukan  oleh  kinerja  perusahaan. 

Namun,  masih  ada  beberapa  investor  yang  belum  memahami  hubungan  antara 

kinerja keuangan dengan harga saham. Investor yang mengetahui hubungan antara 

kinerja keuangan dengan harga saham biasanya akan melakukan analisis terhadap 

kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba.  Dengan  kata  lain,  investor 

melihat bagaimanakah kinerja perusahaan tersebut. Penelitian ini dalam mengukur 

tingkat  profitabilitas  perusahaan  diproksikan  menjadi  tiga  aspek,  yaitu 

berdasarkan Profit Margin on Sales (Margin Laba atas Penjualan), ROA  (Return 

on Assets), dan  EPS (Earning Per Share). 

Hanafi  (2004)  berpendapat  profit  margin    on  sales  menghitung  sejauh 

mana  kemampuan  perusahaan menghasilkan  laba  bersih  pada  tingkat  penjualan 

tertentu.  Bagi  perusahaan  penjualan merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam 

penentuan  keberhasilan.  Dengan  perusahaan mengetahui  laba  bersih  yang  akan
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dicapai pada tingkat penjualan tertentu maka perusahaan akan mendapatkan nilai 

yang diinginkan. 

Hasil  pengembalian  atas  total  aktiva  (return  on  asset)  mencoba 

mengukur  efektifitas  perusahaan  dalam memanfaatkan  seluruh  sumber  dayanya 

(Weston,  1989).  Pengukuran  ini  perlu  dilakukan  karena  setiap  perusahaan 

memiliki  asetaset  dimana  diawali  dengan  adanya  penanaman modal.  Rasio  ini 

mengukur  tingkat  pengembalian  investasi  yang  telah  dilakukan  perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. 

Menurut  Munawir  (2002)  EPS  (earning  per  share)  yaitu  rasio  yang 

sering digunakan oleh investor saham untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan saham yang dimiliki dan kemampuan perusahaan 

dalam  mendistribusikan  laba  tersebut  kepada  para  pemegang  saham.  Dengan 

demikian, EPS menggambarkan kepada investor mengenai keuntungan yang akan 

diperoleh  perusahaaan  yang  lebih  besar  dalam menghasilkan  keuntungan  bersih 

dari  setiap  lembar  saham.  Rasio  ini  juga  digunakan  untuk  mengukur  reaksi 

investor terhadap kempemilikan saham. 

Menurut Shapiro dan Balbirer (2002) kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur  dengan  rasio  profitabilitas  dapat  digunakan  oleh  investor  atau  para 

pemegang  saham  untuk  mengetahui  Rate  Of  Return  (ROR).  Namun,  dalam 

penggunaan rasio profitabilitas tersebut memiliki kelemahan, karena mengabaikan 

biaya  modal  atas  investasi  yang  ditanamkan  investor  sehingga  sulit  untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak.
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Maka agar kelemahan tersebut dapat teratasi dikembangkanlah suatu konsep yaitu 

EVA (Economic Value Added). 

Konsep EVA mulai diperkenalkan pada tahun 1989 oleh konsultan Stern 

Steward Management Service di Amerika Serikat. Konsep ini mengaitkan antara 

penciptaan  nilai  dengan  kinerja  perusahaan.  Penciptaan  nilai  merupakan 

kemakmuran  yang  ditingkatkan  untuk  pemegang  saham  melalui  peningkatan 

harga saham dan dividen yang dibayarkan. 

Menurut  Hanafi  (2004)  EVA  merupakan  ukuran  kinerja  yang 

menggabungkan  perolehan  nilai  dengan  biaya  untuk  memperoleh  nilai  tambah 

tersebut. EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan 

dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of capital) yang timbul sebagai 

akibat investasi yang dilakukan. 

Konsep  EVA  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  perlu  analisa  perbandingan 

dengan perusahaan sejenis ataupun membuat analisa kecenderungan (trend). EVA 

berusaha  mengukur  nilai  tambah  yang  dihasilkan  perusahaan  dengan 

memperhatikan biaya modal yang meningkat. EVA merupakan  indikator  tentang 

adanya penciptaan nilai dari suatu investasi. 

Perusahaan  berhasil  menciptakan  nilai  bagi  pemilik  modal  ditandai 

dengan  nilai EVA  yang  positif  karena  perusahaan mampu menghasilkan  tingkat 

pengembalian  yang  melebihi  tingkat  biaya  modal.  Tetapi  apabila  nilai  EVA 

negatif  maka  menunjukkan  nilai  perusahaan  menurun  karena  tingkat 

pengembalian lebih rendah dari biaya modal. Secara sederhana apabila EVA > 0 

maka  telah  terjadi  proses  nilai  tambah  pada  perusahaan,  apabila  EVA  =  0
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menunjukkan  posisi  impas  perusahaan.  Sebaliknya  apabila  EVA  <  0  maka 

menunjukkan  tidak  terjadinya  proses  nilai  tambah  pada perusahaan,  karena  laba 

yang tersedia tidak bisa memenuhi harapan penyandang dana. Salah satu kekuatan 

terbesar EVA adalah kaitan langsungnya dengan harga saham. 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  EVA  dan  Profitabilitas  sangat  baik 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang lebih spesifik dan jelas, juga 

sangat berperan dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan sebagai alat ukur 

terhadap  efektifitas  dan  efesiensi  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  dalam 

perusahaan.  Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  melaksanakan  penelitian 

mengenai bagaimana pengaruh EVA dan profitabilitas perusahaan terhadap return 

saham  dan  penelitian  ini  diberi  judul  “PENGARUH  ECONOMIC  VALUE 

ADDED  DAN  PROFITABILITAS  PERUSAHAAN  TERHADAP  RETURN 

SAHAM  PADA  PERUSAHAAN  MANUFAKTUR  YANG  LISTING  DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pada  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas, maka  yang 

menjadi  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  EVA 

(economic value added) dan Profitabilitas suatu perusahaan berpengaruh terhadap 

return saham.
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C.  Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk 

menganalisis  pengaruh  Economic  Value  Added  dan  Profitabilitas  perusahaan 

terhadap Return Saham. 

D.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

khazanah pengetahuan tentang EVA dan tingkat profitabilitas, dimana 

dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena 

keduanya  mengukur  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan 

tingkat  pengembalian  atas  investasi  yang  dilakukan  pada  perusahaan 

tersebut.  Selain  itu,  aspek  profitabilitas  dapat  digunakan  sebagai  alat 

ukur  terhadap  efektivitas  dan  efesiensi  penggunaan  semua  sumber 

daya yang ada di dalam proses operasional perusahaan. 

2.  Manfaat Teoritis 

Dikalangan  akademis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

sumbangan  konseptual  terhadap  teori  apakah  EVA  dan  Profitabilitas 

perusahaan mempengaruhi  return  saham,  sehingga dari  penelitian  ini 

dapat  dijadikan  pedoman  bagi  penyempurnaan  dan  perbaikan  bagi 

teori maupun data berikutnya.


