
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.        Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu tempat bagi para investor untuk 

menginvestasikan modal dengan harapan akan memperoleh imbalan berupa 

return atas investasinya. Untuk memperoleh return yang diharapkannya maka 

setiap investor harus mempertimbangkan beberapa aspek penting perusahaan 

(emiten) dimana investor menanamkan modalnya (membeli surat berharga 

dari emiten tersebut) baik keuangan maupun non keuangan, yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya tingkat perolehan return. 

Perkembangan pasar modal mempunyai fungsi ekonomi dan keuangan 

yang semakin diperlukan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam 

menghimpun dana. Pasar modal sering dianggap sebagai salah satu sarana 

yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini 

dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang 

pergerakan dana jangka panjang ke berbagai sektor yang melaksanakan 

investasi. 

Dalam dunia baru ini, perusahaan-perusahaan tidak hanya harus dapat 

bersaing dalam pasar perdagangan, namun juga dalam pasar modal. Jika tidak, 

biaya modalnya akan lebih tinggi dibandingkan pesaing, suatu masalah yang 

perlu diperbaiki adalah apakah peningkatan kinerja atau pengambilalihan. 

Dalam kasus yang lebih buruk, perusahaan akan jatuh bangkrut. Semua 



manajer memahami perusahaannya dapat bertahan dan bertumbuh, mereka 

harus bersaing dalam biaya-biaya operasi seperti buruh, bahan baku, atau 

biaya administrasi. Apa yang sudah berubah adalah hal bertahan hidup juga 

membutuhkan biaya modal yang mampu bersaing, suatu kenyataan yang tidak 

sepenuhnya dihargai oleh banyak manajer perusahaan. 

Syarat utama yang diinginkan investor untuk bersedia menyalurkan 

dananya memalui pasar modal adalah perasaan aman atas investasinya. 

Persaan aman itu timbul karena investor mempunyai informasi yang benar, 

lengkap dan tepat waktu sehingga memungkinkan investor untuk mengambil 

keputusan secara rasional. 

Salah satu komponen laporan keuangan adalah informasi laba atau 

profitabilitas. Dalam SFAC No.1 Objective of Financial by Business 

Enterprises (FASB 1978) menjelaskan bahwa tujuan pertama pelaporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat kepada investor, 

kreditor dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial 

dalam pembuatan investasi, kredit, dan keputusan sejenis secara rasional. 

Tujuan kedua adalah menyediakan informasi untuk membantu kepada 

investor, kreditor dan pemakai lainnya, baik yang sekarang maupun yang 

potensial dalam menilai jumlah, waktu, ketidakpastian penerimaan kas dari 

dividen dan bunga di masa yang akan datang. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

karena 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. Tingkat profitabilitas perusahaan biasanya diukur 

dengan ROS (Return On Sales), ROI (Return On Investment), ROE (Return 

On Equity).

Dalam penggunaan bisnis yang kompetitif, penggunaan ukuran kinerja 

keuangan yang mendasarkan pada analisis rasio keuangan sebagai alat 

pengukur akuntansi konvensional mempunyai kelemahan utama yaitu 

mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah 

perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut dikembangkan suatu pendekatan baru dalam menilai 

kinerja suatu perusahaan, yaitu Economiec Value Added (EVA). 

Economiec Value Added (EVA) atau nilai tambah ekonomi dipatenkan 

oleh Stewart & Company, sebuah manajemen terkemuka. EVA adalah suatu 

pengukuran dengan memperhatikan secara tepat semua factor-faktor yang 

yang berhubungan dengan penciptaan nilai (value).

Perbedaan pokok antara EVA dan pengukuran laba konvensional adalah 

EVA merupakan laba “ekonomis” kebalikan dari laba “akunting”. Hal ini  

berdasarkan gagasan bahwa suatu bisnis mendapatkan laba yang dinamakan 

para ekonom “sewa” (contohnya, pengembalian abnormal atas investasi), 

penghasilan harus mencukupi tidak hanya biaya operasi tetapi juga biaya 

modal (termasuk biaya ekuitas keuangan). Tanpa prospek laba ekonomis, 



tidak akan ada penciptaan kekayaan bagi investor (S. David Young & Stephen 

F. O’Byrne, 2001). 

Hasil penelitian di Amerika Serikat ternyata menunjang digunakannya 

EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan. Lehn dan Makhija (1996) meneliti 

kaitan antara berbagai pengukur kinerja seperti EVA, ROE, ROA dengan 

tingkat pengembalian saham (stock return), yang secara umum dianggap 

sebagai pengukur terbaik dari kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa 

dibandingkan dengan pengukuran lainnya, EVA mempunyai hubungan yang 

paling erat dengan tingkat pengembalian saham (Utama, 1997). 

Peneliti Rohmah & Trisnawati (2004) menguji pengaruh EVA, ROE, 

ROA, dan ROS terhadap return saham perusahaan rokok di BEJ untuk periode 

1994-1999. Hasil penelitiannya, baik secara bersama-sama maupun secara 

parsial, masing-masing variable bebas yaitu EVA, ROA,ROE, dan ROS tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan apabila dilihat dari koefisien determinasi, variabel ROA memiliki 

nilai tertinggi walaupun nilai tersebut tidak signifikan. Sehingga dugaan 

bahwa variabel EVA berpengaruh dominan terhadap return saham perusahaan 

rokok tidak terbukti. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali ROI (Return On 

Investment), ROE (Return  On Equity), ROS (Return On Sales), dan EVA 

(Economiec Value Added) terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta. 



B.           Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka secara lebih rinci 

masalah yang diteliti dalam penelitian dalam penelitian ini adalah “Adakah 

pengaruh ROI (Return On Investment), ROE (Return  On Equity), ROS 

(Return On Sales), dan EVA (Economic Value Added) terhadap return saham 

periode 2002-2004 ?” 

C.          Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali pengaruh ROI (Return 

On Investment), ROE (Return  On Equity), ROS (Return On Sales), dan EVA 

(Economic Value Added) terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta untuk periode 2002-2004. 

D.         Manfaat Penelitian 

1. Memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat 

keputusan investasi 

2. Memberikan kontribusi bagi manajer dalam menentukan suatu alat 

pengukuran kinerja perusahaan 

3. Menjadi tambahan bagi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dalam bidang pasar modal 



E.    Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan . 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian, 

mengenai definisi pengertian pasar modal, tinjauan laporan 

keuangan, analisa rasio profitabilitas, EVA, return saham, 

penilaian saham, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum 

penelitian, populasi, sample penelitian, metode pengumpulan 

data, identifikasi dan pengukuran variabel serta metode analisis 

data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang deskripsi data, pengujian 

asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis 

data.

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data 

penelitian dan saran-saran bagi pengembangan penelitian 

berikutnya. 


