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Penelitian ini merupakan studi deskriptif pada perusahaan kelompok saham LQ 45 yang listing 

di BEJ, dengan judul “Analisis Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Harga 

Saham”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan kelompok saham 

LQ 45 yang listing di BEJ jika diukur dengan Economic Value Added (EVA) dan untuk 

mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap harga saham pada perusahaan 

tersebut. Jika nilai EVA positif maka perusahaan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan. Sedangkan EVA berpengaruh terhadap harga saham jika hasil 

pengujian regresi membuktikan nilai yang positif signifikan. 

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh EVA terhadap harga saham 

antara tahun 2002 – 2004.  

Penelitian ini menggunakan alat uji regresi linear sederhana untuk menguji kebenaran hipotesis 

yang diajukan. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode EVA menunjukkan bahwa perusahaan yang 

bergerak diluar sektor perbankkan selama tahun 2002 – 2004 masing-masing mampu 

menghasilkan nilai EVA yang positif sebaliknya pada perusahaan yang bergerak di sektor 

perbankkan selama tahun 2002 – 2004 masing-masing mempunyai nilai EVA yang negatif .  

Berdasarkan hasil regresi dan uji hipotesis dengan uji t (parsial) diperoleh hasil R-Square model 

regresi EVA tahun 2002 terhadap harga saham tahun 2003 sebesar R2 = 0,3 dengan nilai thitung 

(2,268) > ttabel (2,09). Model regresi EVA tahun 2003 terhadap harga saham tahun 2004 sebesar 

R2 = 0,226 dengan thitung (1,951) < ttabel (2,09). Nilai R-Square dari model regresi EVA tahun 

2004 terhadap harga saham tahun 2005 sebesar R2 = 0,324 dengan thitung (2,772) > ttabel 

(2,09). Hasil yang didapat adalah terdapat pengaruh positif signifikan EVA tahun 2002 terhadap 

harga saham tahun 2003 maupun EVA tahun 2004 terhadap harga saham tahun 2005. Sedangkan 

hasil yang didapat untuk EVA tahun 2003 terhadap harga saham tahun 2004 berpengaruh positif 

tidak signifikan. Hal yang menyebabkan ketidaksignifikannya pengujian diatas adalah lebih 

disebabkan karena investor lebih mementingkan pendekatan teknikal daripada pendekatan 

fundamental dalam keputusan investasi serta pengaruh lingkungan ekstern perusahaan lebih 

dominan daripada kondisi intern perusahaan. Dengan demikian konsep EVA sangat baik 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan 

harga saham. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan sebaiknya pihak perusahaan 

mempertimbangkan biaya modal dalam menilai kinerja keuangan perusahaan sedangkan bagi 

pihak investor bisa menggunakan EVA untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan 

maupun dalam hal pengambilan keputusan investasi. 

 


