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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel yang menunjukan tinjauan penelitian terdahulu dengan 

menggunakan 3 jurnal sebagai referensi penelitiaan ini. 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Terdahulu 

peneliti 

Sumber Variabel Analisis 

Statistik 

Hasil penelitian 

Janitra dan 
kesuma 

Pengaruh 
EPS,ROI,EVA 

terhadap 

return saham 
(Unud, Vol. 4, 

No. 7, 2015 : 

1831-1844) 

Dependen : 
EPS,ROI,EVA 

Independen : 

Return Saham 

Analisis 
Regresi 

Linier 

Berganda 

Variable EPS dan ROI 
secara signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap return saham. 
Sedangkan EVA tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

return saham. 

Darmawan 

dkk 

Pengaruh 

ROI,EVA dan 

Likuiditas 
saham 

terhadap 

return saham 

(Universitas 
pendidikan 

Ganesha 

volume 2 
tahun 2014) 

Dependen : 

ROI,EVA dan 

Likuiditas saham 
Independen: 

Return saham 

Analisis 

regresi 

berganda 

Secara simultan ada 

pengaruh ROI,EVA 

dan Likuiditas saham 
terhadap return saham. 

Secara parsial tidak 

ada pengaruh yang 

signifikan ROI 
terhadap Return 

saham. 

Secara parsial ada 
pengaruh positif dan 

signifikan variable 

likuiditas saham 

terhadap return saham. 

Sonia R. dkk Analisis 

pengaruh 

EVA,MVA, 
dan ROI 

terhadap 

Harga saham 

Dependen : 

Harga saham 

Independen : 
EVA,MVA dan 

ROI 

Analisis 

Inferensial, 

analisis 
deskriptif, 

analisis 

regresi 

linier 
berganda 

Terdapat pengaruh 

simultan dan 

signifikan EVA,MVA, 
ROI terhadap harga 

saham 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal,likuiditas, dan 

profitabilitas. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan 

perbaikan di atas kegiatan oprasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lain. 

Bagi investor,informasi kinerja keuangan dapat digunakan untuk melihat 

apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut 

atau mencari alternatif lain. Apabila kineja keuangan perusahaan baik maka nilai 

usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik 

perusahaan untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga 

saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai 

perusahaan. 

Menurut Yuwono (2005:23) dalam Endang (2016), mengemukakan bahwa 

pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai 

aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada tahap perusahaan. 

Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut : 

a) Menulusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam 

organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 
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b) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c) Mengidentifikasi pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut 

d) Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

 

2. Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu dan 

kegiatan operasinya selama beberapa periode lalu. Namun, nilai riil nya ada pada 

kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan 

laba dan deviden masa depan. Dari sudut pandang investor, peramalan masa 

depan adalah inti dari analisis keuangan yang sebenarnya. Sementara itu, dari 

sudut pandang manajemen, analisis laporan keuangan berguna untuk membantu 

mengantisipasi kondisi masa depan,yang lebih penting lagi adalah sebagai titik 

awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja di 

masa depan (Eugene dan joel, 2010). 

Menurut Husnan dan Enny (1998)untuk melakukan analisis rasio 

keuangan,diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan 

aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan atas 

angka-angka yang ada dalam neraca saja,dalam laporan laba rugi saja, atau pada 

neraca dan laporan laba rugi. Aspek-aspek yang dinilai biasanya di klasifikasikan 

sebagai berikut : 
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a) Rasio leverage 

Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang, beberapa 

analis menggunakan rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. 

b) Rasio likuiditas 

Rasioini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan 

jangka panjang, 

c) Rasio profitabilitas  

Rasio ini untuk mengukur efisiensi menggunakan aktiva perusahaa, mungkin 

juga efisiensi ingin dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. 

d) Rasio nilai pasar 

Rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keungan dan pasar 

modal. 

Pada umumnya rasio-rasio keuangan menggunakan dua cara untuk 

menafsirkannya. Dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang 

dipergunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu, dan sama dengan 

yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Maka rasio keuangan yang 

dihitung ditafsirkan dengan: 

a. Membandingdkan dengan rasio keuangan perusahaan di masa yang lalu. 

b. Membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang lain 

dalam satu industri.  

Bukan cuma dua cara yang digunakan dalam menafsirkan rasio keuangan, 

yaitu dengan cara membandingkan rasio keuangan dengan kebijakan yang di 
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ambil oleh perusahaan itu sendiri. Beberapa rasio keuangan bisa dibandingkan 

dengan kebijakan-kebijakan seperti dalam hal penjualan kredit dan persediaan 

(Husnan dan Enny,1998) 

 

3. Economic Value Added (EVA) 

EVA adalah pengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dengan 

mudah diintegrasikan dalam aktivitas perusahaan sehari-hari,karena semua 

pengurangan biaya dan kenaikan pendapatan ada dalam istilah EVA (pengurangan 

biaya dalam suatu periode sama dengan kenaikan EVA dalam periode yang sama) 

(Rudianto, 2013). 

EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi perusahaan,yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta 

jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA 

juga dapat mengukur nilai sebenarnya yang sedang diciptakan, yang 

menjadikannya sebagai ukuran kinerja yang lebih baik dari pada pertumbuhan 

penjualan,returnon investmen,earning per share. EVA juga menyediakan 

kerangka kerja untuk pembuatan keputusan(Rudianto, 2013). 

EVA merupakan suatu konsep baru yang dikembangkan dalam menjelaskan 

hubungan antara nilai perusahaan dengan return saham dan juga merupakan 

ukuran profitabilitas dalam menilai kinerja perusahaan dengan 

mempertimbangkan secara adil harapan-harapan pemegang saham dan kreditur. 

Harapan pemilik modal tersebut dapat diwakili dari masing-masing biaya 

modalnya dan derajat keadilan yang dinyatakan dengan ukuran rata-rata 

tertimbang dari struktur modalnya.EVA merupakan tujuan perusahaan untuk 
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meningkatkan nilai dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham operasi 

perusahaan.Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak 

dengan biaya modal. 

Hasil penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan ukuran EVA 

sebagai berikut : 

 EVA (EVA > 0)  

Bahwa positif tingkat pengembalian atas modal yang dapat dihasilkan 

perusahaan lebih tinggi apabila dibanding dengan tingkat biaya modal atau 

tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor atas investasi yang 

dilakukan. 

 EVA sama dengan 0 (EVA=0)  

Impas karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada 

penyandang. 

 EVA negatif (EVA< 0)  

Kebalikan EVA positif, dengan kata lain perusahaan tidak berhasil 

menciptakan nilai perusahaan,sehingga tujuan memaksimalkan nilai 

perusahaan tidak berhasil dilakukan. 

Ukuran kinerja EVA tersebut selain digunakan sebagai alat evaluasi kinerja 

manajemen perusahaan, juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan 

perusahaan. Sebagai salah satu bagian dari unsur anggaran yang disusun 

perusahaan pada awal periode tertentu, ukuran EVA menjadi salah satu target 

yang harus dicapai oleh manajemen perusahaan. 
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Karena itu diperlukan suatu rumusan mengenai bagaimana seharusnya 

mengukur laba operasi,bagaimana menukur modal dan bagaimana menentukan 

biaya penggunaan modal. 

Langkah-langkah menghitung EVA: 

1) Cara menghitung NOPAT 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = Laba bersih – pajak 

2) Menghitung Invested Capital 

𝐼𝐶 = Total hutang & ekuitas – utang jangka pendek 

3) Menghitung WACC 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = {(𝐷 × 𝑟𝑑)(1 − 𝑇𝑎𝑥) + (𝐸 × 𝑟𝑒)}  

Dimana : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝐷) =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 & 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100%  

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 (𝑟𝑑) =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
× 100%    

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝐸)  =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100%  

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑟𝑒) =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100% 

4) Menghitung Capital Charges 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝐶  

5) Menghitung EVA 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒  

Atau  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝐶)  
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Keunggulan Dan Kelemahan EVA 

Menurut Rudianto (2013). Dari penjelasan tentang EVA sebagai alat 

penelaian kinerja perusahaan,terlihat beberapa nilai unggul EVA 

dibandingkan ukuran kinerja konvensional lainnya. Beberapa keunggulan 

yang dimiliki EVA antara lain: 

a. EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang 

saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen 

yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham. 

b. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana/modal, mengekspor pemberian pinjaman 

(piutang), dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. 

c. EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan 

semua masalah bisnis, mulai dari strategi dan pergerakannya sampai 

keputusan operasi sehari-hari. 

Tetapi di samping memiliki keunggulan, EVA juga memiliki beberapa 

kelemahan yang belum dapat ditutupi, antara lain: 

a. Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya 

biaya modal sendiri. Dalam perusahaan go public biasanya mengalami 

kesulitan ketika melakukan perhitungan sahamnya. 

b. Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif saja, sedangkan untuk 

mengukur kinerja perusahaan secara optimum, perusahaan harus diukur 

berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. 
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4. Return On Investmen (ROI) 

ROI adalah perbandingan antara laba dan jumlah investasi, ROI 

menggambarkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset 

untuk menghasilkan keuntungan bersih, perhitungannya didapat dari keuntungan 

bersih sesudah pajak dibagi jumlah aset dan hasilnya berupa 

persentase(Rudianto,2013). 

Meningkatkan ROI dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan atau 

mengurangi biaya atau mengurangi aset operasi. Untuk pilihan meningkatkan 

penjualan adalah upaya yang baik bagi perusahaan jika diseimbangkan dengan 

kemampuan menagih piutang yang baik. Upaya untuk mengurangi aset operasi 

adalah efisiensi yang baik jika dilakukan pada pos yang tepat. Pilihan untuk 

mengurangi aset operasi dengan mengurangi berbagai investasi jangka panjang 

atau memotong biaya penelitian dan pengembangan, akan berdampak terhadap 

peningkatan ROI dalam jangka pendek tetapi akan berakibat buruk sekali bagi 

perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, ROI tidak dapat dijadikan sebagai ukuran 

tunggal serta tidak menggambarkan hasil bisnis yang sesungguhnya dari suatu 

perusahaan dan terkadang menghasilkan keputusan bisnis yang salah. (Rudianto, 

2013) 

Dengan demikian ratio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari 

operasinya perusahaan (net operating incone) dengan jumlah investasi atau aktiva 

yang digunakan untuk menghasilkan keutungan operasi tersebut (net operating 

assets). (Munawir,2004) 

Besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor: 
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1. Turnover dari operating assets. Rasio ini merupakan ukuran tentang sampai 

seberapa jauh aktiva ini telah dipergunakan di dalam kegiatan perusahaan atau 

menunjukkan berapa kali operating assets berputar dalam suatu periode 

tertentu,biasanya setahun. 

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat 

keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan 

penjualannya. 

Besarnya ROI akan berubah kalau ada perubahan profit margin atau assets 

turnover, baik masing-masing atau kedua-duanya. Dengan demikian maka 

pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau kedua-duanya dalam 

rangka untuk memperbesar ROI (Munawir,2004). 

Kegunaan dan Kelemahan ROI 

Kegunaan dari ROI dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil yaitu sifatnya yang 

menyuruh. 

b. ROI dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaanya 

dengan perusahaan lain yang sejenis,sehingga dapat diketahui apakah 

perusahaanya berada dibawah,sama,atau di atas rata-ratanya. 

c. ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh devisi/bagian,yaitu dengan mengalokasikan semua biaya 

dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. 

d.  ROI dapat digunakan untuk mengukur prpfitabilitas dari masing-masing 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 



17 
 

 
 

e. ROI juga berguna untuk keperluan kontrol,juga berguna untuk keperluan 

perencanaan. 

Di samping kegunaan dari ROI, terdapat pula kelemahan-

kelemahannya, yaitu: 

a. Kelemahaan prinsipilyaitu kesukarannyadalam membandingkan rate 

ofreturn perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, mengingatkan 

bahwa kadang-kadang praktek akuntansi yang digunakan oleh masing-

masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. 

b. Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya belinya). 

 

3. ReturnSaham 

Menurut Jogiyanto,(2002) Return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspetasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

mendatang. 

Return realisasi (relizedreturn) merupakan return yang telah terjadi. Return 

ini dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return histori ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspetasi (expectedreturn) dan resiko di 

masa mendatang. 
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Beberapa Pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah : 

1) Return total 

 Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode yang tertentu. Return total sering disebut dengan return saja. Return 

total terdiri dari capital gain (loss) danyield. 

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑖𝑛(𝑙𝑜𝑠𝑠) + 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu : 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑖𝑛(𝑙𝑜𝑠𝑠) =
𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1

𝑝𝑡−1
 

keterangan : 

𝑝𝑡   = harga saham sekarang 

𝑝𝑡−1 = harga saham periode lalu 

 

2) Relativreturn 

 Relativreturn dapat digunakan dengan menambahkan 1 terhadap nilai return 

total. 

3) Kumulatif return 

Return total mengukur perubahan kemakmuran yaitu perubahan harga dari 

saham dan perubahan pendapatan dari deviden yang diterima. Perubahan 

kemakmuran ini menunjukan tambahan kekayaan sebelumnya. 

4) Return disesuaikan 

Return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal yang hanya 

mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan  tingkat daya 

beli dari nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal ini, returnnominal 
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perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut dengan 

return riel (real return) atau return yang disesuaikan dengan inflasi (inflation 

adjustedreturn). 

Return ekspetasi (expectedreturn) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspetasi sifatnya belum terjadi.Return ekspetasi 

dapat dihitung dengan mengalihkan masing-masing hasil masa depan (outcome) 

dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut. 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan investor untuk menilai 

kinerja perusahaan. 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 fundamentalyang akan 

mempengaruhi harga saham. Rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

tingkat pengembalian saham yaitu rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah economic 

value added (EVA), return on investment (ROI) karena merupakan ukuran 

pengembalian dari kegiatan investasi pada perusahaan yang sangat berpengaruh 

pada investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Rasio 

profitabilitas ini akanmempengaruhi returnsaham. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan EVA dan ROI sebagai variabel 

inependen. Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana pengaruh EVA 
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dan ROI terhadap returnsaham. Kerangka berpikir adalah model perfikir 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah didefinisikan sebagai hal penting.  

 

2. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya 

mengenai masalah yang dipelajari,dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.  

Menurut Yuwono (2005:23) dalam Endang (2016) Kinerja perusahaan 

sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri,kinerja keuangan 

juga dapat digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi 

tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan 

memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan 

pengendalian. Alat ukur suatu kinerja yang dapat diandalkan sebagai dasar 

pengembalian keputusan investasi yaitu dengan menggunakan pengukuran 

Economic Value Added (EVA). EVA merupakan indikator tentang adanya 

penciptaan nilai dari suatu investasi. Berbeda dengan pengukuran kinerja 

akuntansi lainnya. EVA mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dengan mengurangi biaya modal dan melihat tingkat pengembalian 

modal yang dilakukan. Bila EVA lebih dari 0 maka tingkat pengembalian atas 

modal yang didapat perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat biaya 

modal. 

Pada penelitian Singgih (2013) tentang pengaruh EVA,MVA,ROA terhadap 

return saham perusahaan makanan minuman di BEI. Hasil penelitian ini 
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menunjukan bahwa EVA berpengaruh positif terhadap retrun saham di karenakan 

hasil dari EVA lebih dari 0,dimana tingkat pengembalian atas modal yang dapat 

dihasilkan perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat biaya modal atau 

tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor atas investasi yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah: 

H1 :Economic value added berpengaruh terhadapreturn saham. 

 

Meningkatnya ROI dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan atau 

mengurangi biaya atau mengurangi aset operasi. ROI dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanam aktiva yang 

digunakan untuk oprasional perusahaan. Jadi jika ROI semakin besar nilainya 

maka kinerja perusahaan meningkat, sehingga para investor akan berinvestasi di 

perusahaan yang memiliki kinerja yang meningkat. 

Pada penelitian Janitra dan Darmawan (2015) tentang pengaruh 

EPS,ROI,dan EVA terhadap return saham pada perusahaan otomotif di BEI. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa ROI berpengaruh terhadap return saham 

yang hasilnya menunjukan  bahwa semakin tinggi nilai ROI maka tingkat return 

yang diberikan juka tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa investor dapat 

menggunakan ROI sebagai alat dalam memprediksi tingkat return saham 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah: 

H2 :Return on investment berpengaruh terhadap return saham. 
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EVA sebagai ukuran kinerja keuangan yang walaupun relative masih baru 

secara teoritis diakui keuanggulannya sehingga penggunaannya secara bersama-

sama dengan analisis rasio keuangan dapat saling mendukung. Analisis ROI 

sebagai ukuran kinerja keuangan tetap berguna bagi industri sebagai pertimbangan 

menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Hasil pengujian secara simultan 

yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, mengimplikasi bahwa 

penggunaan rasio keuangan yang disertai dengan penggunaan ukuran kinerja 

dengan konsep nilai tambah ekonomis suatu perusahaan mampu memberikan hasil 

yang lebih optimal dibandingkan penggunaannya secara terpisah. Pernyataan 

tersebut dinyatakan dalam penelitian Sonia R. dkk (2014) tentang Analisa 

pengaruh EVA,MVA,dan ROI trhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah: 

H3 :Economic value added dan return on investment berpengaruh secara 

simultan terhadap return saham 
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