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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public aothorities maupun perusahaan 

swasta (Husnan :2003). Dalam pasar modal, perusahaan harus berusaha agar 

investor bersedia menanam modalnya ke dalam perusahaan dengan cara 

meyakinkan pihak investor bahwa mereka akan memperoleh Return atas 

investasinya. Tinggi rendahnya return yang di terima oleh investor dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan apakah mendapatkan keuntungan atau 

mengalami kerugian. Jika return yang didapat oleh investor semakin tinggi maka 

perusahaan itu bisa dikatakan berhasil dan dapat menciptakan nilai baik bagi 

perusahaan. Dalam teori struktur modal menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan 

mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang bisa merubah nilai perusahaan, 

maka akan diperoleh struktur modal yang baik (Husnan & Enny, 1998) 

Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 

investasi yang dilakukannya. Investor berinvestasi saham, maka tingkat 

keuntungan yang diperolehnya disebut dengan return saham. Return saham suatu 

investasi bersumber dari yield atau deviden dan capital gain (loss). Menurut 

Jogiyanto (2000), Yield merupakanprosentase penerimaan kas periodik terhadap 

harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah 

persentase deviden terhadap harga saham periode sebelumnya. Untuk obligasi, 
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yield adalah prosentase bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi 

sebelumnya.Capital gain (loss) adalah selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu. 

 Kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan karena jika suatu kinerja 

keuangan perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan adanya nilai 

usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan untuk menanam 

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Dalam membuat 

peramalan harga saham tersebut, langkah yang penting adalah mengidentifikasi 

faktor-faktor  fundamental (seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, 

kebijakan deviden, dan sebagainya) yang akan mempengaruhi harga saham. 

Menurut Saniman,  dalam Vito (2015) menyatakan bahwa Analisis fundamental 

adalah teknik analisis laporan keuangan yang menganalisis rasio-rasio keuangan. 

Rasio yang dipergunakan untuk menggambarkan tingkat pengembalian saham 

yakni rasio pasar dan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukan 

gambaran tentang aktivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Sedangkan rasio pasar berkaitan dengan tingkat pengembalian investasi. Dalam 

dua rasio ini ada dua variabel yang digunakan dalam aspek pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh pihak investor, yaitu Economic Value Added 

(EVA) dan Return On Investment (ROI). 

 Dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan, laba akuntansi menjadi 

fokus utama yang diperhatikan. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur 

tingkat laba adalah Return On Investment (ROI). Menurut Munawir (2004), 

analisis ROI dalam analisis rasio keuangan memiliki arti yang sangat penting 

sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh 
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(komprehensif). Analisa ROI ini sudah lazim digunakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Nilai 

sebuah perusahaan itu sendiri merupakan acuan bagi para investor dalam 

melakukan investasi pada perusahaan karena penting bagi investor untuk melihat 

seberapa besar nilai perusahaan, yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan 

bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.Dalam 

akuntansi, laba dimaknai dan diinterprestasi sebagai pengukur efisiensi oleh 

investor dalam bentuk pengembalian atas investasi. Jadi, angka laba itu sendiri 

tidak bermakna kalau tidak ada tolak ukur tertentu misalnya pendapatan atau 

penjualan (Swardjono, 2014). 

 Dalam analisis keuangan terdapat suatu konsep baru yaitu Economic Value 

Added (EVA). EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya tercipta 

jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal 

(Rudianto, 2013). EVA dalam sebuah perusahaan akan menjadi indikator 

tambahan nilai dari semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

yang dapat meningkatkan nilai serta memangkas kegiatan yang tidak efektif. EVA 

yang mencerminkan bahwa perusahaan telah sukses memberi nilai bagi pemodal 

dan pasar karena tingkat pengembalian perusahaan jauh lebih tinggi dari pada 

biaya modalnya. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk memakmurkan 

pemegang saham, indikator sering dikaitkan dengan kinerja perusahaan 

mempunyai korelasi dengan return yang didapatkan pemegang saham (Pradhono 

dan Yulius, 2004). Metode EVA akan sesuai dengan kepentingan investor karena 

EVA penambahan nilai dari suatu investasi. 
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 Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Janitra dan Kesuma 

(2015) tentang Pengaruh EPS, ROI dan EVA terhadap return saham perusahaan 

Otomotif di BEI tahun 2009-2013, Menyatakan bahwa EPS,ROI secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap return saham, EVA tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham. Darmawan,dkk (2014) tentang Pengaruh ROI, 

EVA dan Likuiditas saham terhadap Return Saham pada Sektor Keuangan yang 

Go Public tahun 2009-2013, menyatakan bahwa ROI dan EVA dan likuiditas 

saham secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Sonia R. dkk (2014) 

tentang Analisis pengaruh EVA ,MVA, dan ROI terhadap Harga saham pada 

perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012, 

Menyatakan bahwa terdapat pengaruh simultan dan signifikan EVA, MVA dan 

ROI terhadap harga saham. Dari penelitian sebelumnya memiliki hasil yang 

belum konsisten, oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali tentang EVA dan 

ROI yang berpengaruh terhadap return saham dengan objek yaitu perusahaan 

Manufaktur yang ada di BEI. 

 Alasan menggunakan objek perusahaan Manufaktur dikarenakan 

perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan produk sendiri dengan 

proses produksi yang tidak putus mulai dari membeli bahan baku, proses 

pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap dijual. Hal ini dilakukan oleh 

perusahaan tersebut sehingga membutuhkan sumber dana yang akan digunakan 

pada asset perusahaan. Perusahaan manufaktur lebih membutuhkan sember dana 

jangka panjang untuk membiayai operasi perusahaan sehingga membutuhkan 

investasi dari investor. Penelitian ini menggunakan manufaktur sub kelompok 
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barang konsumen (consumers good) karena perusahaan ini menghasilkan produk 

yang digunakan masyarakat sehingga menghasilkan laba yang besar. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penenlitian ini pertujuan untuk 

menguji pengaruh dari Economic Added Value (EVA) dan Return On Investment 

(ROI) terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakan Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah Return On Investment (ROI) berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah Economic Value Added dan Retun On Investmen berpengaruh 

secara simultan terhadap Return saham pada perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Economic Added Value (EVA) terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
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2. Menganalisis pengaruh Return On Investmen (ROI) terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

3. Menganalisis Economic Value Added (EVA) dan Return On Investmen 

(ROI) berpengaruh simultan terhadap return saham pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berharap akan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi acuan dan masukan 

bagi penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para 

investor dalam mempertimbangkan pengembalian keputusan 

investor 

b. Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan alat ukur dalam menilai kinerja,sehingga tujuan untuk 

memakmurkan pemegang saham dapat di maksimalkan 

 

 

 

 


