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PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) TERHADAP 

HARGA SAHAM  LQ 45 DIBURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2008-2010 

 

By: 

Wiwin Setiyani 

EVA method is one of the modern methods of assessing the performance of 

the company. EVA as a measure profitabiliti very closely related to share price 

performance. This study aimed to analyze the influence of Economic Value 

Added (EVA) to the stock price. Based on the results of this research can be used 

in assessing the financial performance of companies associated with the stock 

price, so investors can determine a company's profits. 

This research is quantitative, so the data analysis tools used in this study is a 

multiple linear regression t test, F test and the coefficient of determination (R
2
). 

The company became the population in this study is that all companies go public 

in the stock index LQ 45 by clarifying the Indonesia Stock Exchange for the 

period 2008-2010, as for the company to be sampled during the study period 

(2008-2010) is 45 companies. 

Based on the research results obtained tcount that EVA = -0.317 <1.984 (p 

= 0.751> 0.05), so that H1 is rejected, it means EVA has no significant effect on 

stock prices LQ 45 companies listed in the Indonesia Stock Exchange. This is due 

to the value added value investor of EVA is not big enough, making it less 

attractive to invest. Firm size is obtained tcount = 9.509> 1.984 (p = 0.000 <0.05), 

so H2 acceptable means company size significantly influence the company's stock 

price that goes LQ 45 at the Indonesia Stock Exchange. This shows that the higher 

the larger the company, the investors who invest, so that the share price will 

increase. 

Keywords: EVA, Log Size, stock prices 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dunia usaha menjadi sangat kompetitif sehingga 

menuntut perusahaan untuk mampu beradaptasi agar terhindar dari kebangkrutan 

dan unggul dalam persaingan. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, 

perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai upaya 

menjaga kelangsungan usahanya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain 

menerapkan kebijakan strategis yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas bagi 

perusahaan. Usaha tersebut memerlukan modal yang banyak, yang meliputi usaha 

memperoleh dan mengalokasikan modal tersebut secara optimal. Salah satu 

tempat untuk memperoleh modal tersebut adalah melalui pasar modal. 
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Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu negara karena 

menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu ekonomi dan keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau 

wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan 

adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan 

dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak 

issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk 

kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi 

perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang 

(Halim,2003:2). Umumnya investasi dibedakan dibedakan menjadi dua, yaitu : 

investasi pada aset– aset financial ( financial assets) dan investasi pada aset – aset 

riil (real assets). Investasi pada aset–aset financial dilakukan di pasar uang, 

misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, 

dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan dipasar modal, misalnya berupa 

saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset riil 

dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan 

pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. 

Menurut Suhartono & Fadlillah (2009:27) investasi adalah menempatkan 

uang atau dana yang dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan atas 

uang atau dana tersebut. Menurut Wikipedia Indonesia investasi adalah suatu 

istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan 

ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan 

suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang investasi 

disebut juga sebagau penanaman modal. 

Harga saham yang diperjual belikan di bursa sangat berkaitan dengan 

prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Prestasi perusahaan dapat dinilai dari 
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besarnya kinerja keuangan selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan 

bisa diamati dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Dalam 

kegiatan dipasar modal, untuk menentukan saham perusahaan apa yang akan 

dipilih, pemodal biasanya dibantu oleh pialang sekuritas (PS). PS akan 

merekomendasikan saham yang layak untuk dipilih berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria yang umum digunakan adalah aktif diperdagangkan dan fundamentalnya 

bagus. Selain mereka, analisis sekuritas juga mengamati kinerja fundamental 

keuangan dalam melakukan evaluasi dan proyeksi harga saham perusahaan.  

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan, tidak 

hanya sekedar untuk menyerap tenaga kerja, mencari kesempatan berusaha atau 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk meraih market share yang luas, akan 

tetapi tujuan utama perusahaan adalah lebih mengarah kepada keuntungan atau 

profit. Maka dari itu perusahaan mempunyai suatu ciri khas yaitu profit oriented, 

baik perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik pemerintah. Tujuan 

tersebut juga akan menyediakan sarana bagi pihak–pihak lain, sehingga 

pengusaha mampu untuk mengambil keputusan secara ini harus disesuaikan 

dengan keadaan masyarakat agar  cermat maupun tepat, akan tetapi situasi ini 

harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan 

sosial maupun inflasi/deflasi. 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting 

agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio 

keuangan merupakan metode analisis keuangan yang paling banyak digunakan di 

Indonesia  Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Indonesian Capital Market 
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Directory, yang semakin luas sebagai dasar untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Pasar Modal Indonesia. Hasil analisis 

rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu rasio, yaitu suatu besaran yang 

merupakan perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu dalam laporan 

keuangan dengan nilai rekening yang lainnya.  

 Usaha untuk  melengkapi analisis rasio keuangan kemudian berkembang 

metode analisis modifikasi baru, dimana metode ini dalam mengukur kinerja 

dapat secara tepat memperhatikan sepenuhnya kepentingan dan harapan penyedia 

dana (kreditur dan pemegang saham). Metode yang dimaksud adalah model 

Economic Value Added atau EVA (konsep penilaian kinerja) yang di Indonesia 

lebih dikenal dengan nama konsep Nilai Tambah Ekonomis atau NITAMI. 

Konsep EVA(Economic Value Added) merupakan suatu konsep penilaian kinerja 

keuangan perusahaan yang dikembangkan oleh Stem Stewart & Co, sebuah 

perusahaan konsultan manajemen keuangan di Amerika Serikat. Dengan 

penghitungan EVA (Economic Value Added) diharapkan dapat memperoleh hasil 

perhitungan pada upaya penciptaan nilai perusahaan (Creating a Firms value) 

yang lebih realistis. 

 Metode  EVA ini merupakan salah satu metode modern dalam penilaian 

kinerja perusahaan. EVA sebagai ukuran profitabiliti sangat berkaitan erat dengan 

kinerja harga saham. Agar dapat memprediksi apakah harga saham emiten akan 

meningkat atau menurun dimasa depan, maka sangatlah penting bagi investor 

untuk melihat apakah pihak manajemen perusahaan yang dalam teori agensi 

disebut “agen” yang menjalankan amanah pemegang saham untuk mengelola 

perusahaan telah menghasilkan atau menghancurkan EVA. Jika nilai EVA adalah 

positif, dimana nilai EVA > 0 artinya manajemen perusahaan telah 

memaksimumkan nilai perusahaan sehingga akan meningkatkan harga saham. 

Sebaliknya, jika EVA yang dihasilkan negatif, dimana EVA < 0 artinya 

manajemen bukannya menciptakan nilai tambah ekonomis tetapi justru 

menghancurkan nilai kekayaan pemegang saham. Disamping itu,nilai EVA yang 

negatif akan berpengaruh kurang baik terhadap harga saham perusahaan. 
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 Beberapa penelitian mengenai pengaruh EVA terhadap harga saham 

dipasar modal.  Sasangko; wulandari (2006) menyimpulkan bahwa EPS dapat 

digunakan untuk menentukan nilai perusahaan karena berpengaruh terhadap harga 

saham dibandingkan ROA, ROE, ROS, BEP dan EVA. Selain itu,  Sakir (2010)  

menyimpulkan bahwa harga saham dan EVA menunjukkan hubungan yang 

signifikan. Selanjutnya  Penggabean (2005) menunjukkan bahwa EVA signifikan 

terhadap harga saham tetapi ROE tidak signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan tujuan menganalisis pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap 

harga saham. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam menilai 

kinerja  keuangan perusahaan yang berhubungan dengan harga saham, sehingga 

investor dapat mengetahui laba suatu perusahaan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 

permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan 

hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam 

model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 
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Perusahaan yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah semua 

perusahaan go public yang masuk dalam indeks  saham LQ 45 berdasarkan 

klarifikasi Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2008-2010 serta 

menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk tahun 2008-2010. 

Pemilihan periode data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 

2008-2010 agar data yang digunakan dalam penelitian jangka waktunya tidak 

terlalu jauh dengan waktu penelitian dan agar diperoleh sampel yang mencukupi 

untuk dilakukan uji penelitian. Dari seluruh populasi yang ada, akan diambil 

beberapa perusahaan untuk dijadikan sampel. Pemilihan sampel penelitian 

dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun 

kriteria tersebut adalah: 

1. Perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45  dalam periode 2008-2010. 

2. Tidak masuk dalam sektor perbankkan. 

3. Laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel adalah laporan keuangan 

per 31 Desember, dengan alasan laporan tersebut telah di audit sehingga 

informasi yang dilaporkan lebih dapat terpercaya. Berdasarkan kriteria 

tersebut, perusahaan yang akan dijadikan sampel selama periode penelitian ( 

tahun 2008-2010) adalah 45 perusahaan.   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang dinyatakan dalam angka-angka, menunjukkan nilai terhadap besaran 

variabel yang diwakilinya. Data nama perusahaan yang mengumumkan 

perusahaan yang masuk dalam indeks saham LQ 45 tahun 2008-2010 Yang 

diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory, dengan alamat www.google. 

.com. 

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda atau 

multiple regression. Ghozali (2009:13) regresi linear berganda digunakan untuk 
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menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu 

variabel dependen. Umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 

Y = α+β1X1+β2X2 +µ 

Dimana : 

Y : harga saham 

α : koefisien konstanta 

β1 : koefisien regresi variabel independen EVA 

β2 : koefisien regresi variabel kontrol Log Size 

X1 : EVA 

X2 : Log SIZE 

µ : variabel gangguan 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Harga saham merupakan salah satu ukuran indeks prestasi perusahaan, 

yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas nama 

pemegang saham (Weston dan Copeland) dalam Indarwanta (2004). Harga saham 

sebagai indikator nilai perusaaaan akan mengalami berbagai kemungkinan 

kenaikan harga atau penurunan harga karena dipengaruhi oleh berbagai variabel 

fundamental dan teknikal, dan variabel-variabel tersebut akan membentuk 

kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham. Harga saham dapat 

dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perisahaan untuk 

mendapatkan return yang diinginkan, yang ditunjukkan oleh kekuatan pasar 

dengan terjadinya transaksi perdagangan saham perusahaan di pasar modal. 

Transaksi yang terjadi didasarkan pada hasil pengamatan para investor terhadap 

prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin baik prestasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka semakin meningkat 

permintaan akan saham yang selanjutnya meningkatkan harga saham. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Economic Value Added 

(EVA) terhadap Harga Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 

diperoleh hasil bahwa variabel EVA diperoleh nilai thitung = -0,317 < 1,984 (p= 

0,751 > 0,05); sehingga H1 ditolak, artinya EVA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan yang masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.  
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Hubungan harga saham dibursa dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, salah satunya kecenderungan perilaku 

investor. Investor cenderung untuk mengincar perusahaan yang sudah sangat 

stabil karena perusahaan yang seperti itu dapat menjamin tentang adanya 

kepastian keuntungan yang relatif stabil kepada para pemegang saham. Harapan 

utama kelompok ini adalah untuk memperoleh deviden yang cukup dan terjamin 

setiap tahun. Perusahaan yang memiliki nilai EVA yang tinggi akan lebih menarik 

bagi investor, karena semakin besar EVA maka semakin tinggi nilai perusahaan. 

Dimana hal ini menunjukkan semakin besar tingkat keuntungan yang dapat 

dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan- penawaran, 

semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham suatu perusahan 

maka semakin besar pula kemungkinan harga saham perusahaan tersebut 

mengalami kenaikan di bursa efek. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Sasongko, Nur dan Nila 

wulandari(2006) dalam jurnalnya yang berjudul tentang “Pengaruh EVA dan 

Rasio–rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham”.menggunakan sampel sebanyak 

45 perusahaan periode 2001-2002. Hasil penelitiannya menunjukkan EPS 

berpengaruh terhadap harga saham tetapi untuk ROA, ROE, BEP, dan EVA tidak 

berpengaruh terhadap harga saham 

Hasil penelitian untuk variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai thitung = 

9,509 > 1,984 (p= 0,000 < 0,05); sehingga H2 diterima, artinya ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang masuk 

LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian Daniati dan Suhairi (2006) dalam jurnal Trisno (2008) 

Ukuran (Size) perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva perusahaan. 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran 

aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Ukuran 
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perusahaan menjadi dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang ingin 

menanamkan modalnya pada suatu saham. Dengan meningkatnya minat terhadap 

saham tersebut, hal ini tentunya akan meningkatkan harga saham perusahaan itu 

sendiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Economic Value Added 

(EVA) terhadap Harga Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2010dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. EVA diperoleh nilai thitung = -0,317 < 1,984 (p= 0,751 > 0,05); sehingga H1 

ditolak, artinya EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan yang masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan 

nilai nilai tambah yang diperoleh investor dari EVA tidak cukup besar, 

sehingga kurang menarik investor untuk berinvestasi. 

2. Ukuran perusahaan diperoleh nilai thitung = 9,509 > 1,984 (p= 0,000 < 0,05); 

sehingga H2 diterima, artinya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan yang masuk LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan maka semakin besar 

investor yang berinvestasi, sehingga harga saham akan semakin mengalami 

peningkatan. 

Berbagai keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan yang masuk dalam LQ 45, 

sehingga belum mencerminkan perusahaan-perusahaan di luar LQ 45. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas tahun 2008-2010. 
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Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap harga saham dapat dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, 

sehingga mampu meningkatkan harga saham. 

2. Bagi investor diharapkan lebih teliti mengamati perkembangan kinerja 

perusahaan, terutama dalam hal ukuran perusahaan, sehingga dalam 

berinvestasi terhindar dari risiko kerugian. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambahkan periode serta faktor-faktor fundamental lain 

yang mempengaruhi harga saham perusahaan. 
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