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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan investasi yaitu 

memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan diversifikasi 

investasi, membentuk portofolio sesuai dengan risiko yang bersedia 

mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Investasi pada 

sekuritas juga bersifat likuid ( mudah dirubah ). Oleh karena itu, penting 

bagi perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan para pemilik 

modal dengan jalan memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai 

perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi 

keuangan (Sholikhah N.R & Rina T, 2004). 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001). Sebelum pengambilan 

investasi, investor perlu mengadakan penilaian terhadap perusahaan 

melalui laporan keuangan. Salah satu aspek yang akan dinilai oleh investor 

adalah kinerja keuangan. Pada prinsipnya semakin baik prestasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka akan meningkatkan 

permintaan saham perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan 

meningkatkan pula harga saham perusahaan. Harga pasar saham 

merupakan ukuran indeks prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh 

manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang 
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saham (Van Home dalam Kusdiyanto, 1996). Dengan demikian harga 

saham di pasar modal merupakan indikator nilai perusahaan, yaitu 

bagaimana meningkatkan kekayaan pemegang saham yang merupakan 

tujuan perusahaan secara umum. 

Salah satu bidang investasi yang cukup menarik namun berisiko 

tinggi adalah investasi saham. Saham merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikkan atas aset – aset perusahaan yang menerbitkan saham 

(Tandelilin, 2001). Saham perusahaan publik, sebagai komoditi investasi 

tergolong berisiko tinggi, karena sifat komoditasnya yang sangat peka 

terhadap perubahan yang terjadi, baik perubahan di luar negeri maupun di 

dalam negeri, perubahan politik, ekonomi, dan moneter. Perubahan 

tersebut dapat berdampak positif yang berarti naiknya harga saham atau 

berdampak negatif yang berarti turunnya harga saham (Jumiyanti Indah 

Lestari, 2004). 

Pada dasarnya investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 

untuk menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama 

dalam penilaian perusahaan, karena laba merupakan indikator kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para penyandang dana. 

Jika suatu perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka investor 

akan menanamkan modalnya, karena bisa dipastikan akan memperoleh 

keuntungan dari penanaman modal tersebut. 
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Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

baik dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan itu sendiri. Hal 

ini disebabkan karena investor memiliki harapan atas sejumlah 

pengembalian (return) atas nilai investasinya disaat ini. Penilaian suatu 

efek sangat dipengaruhi dan tidak terlepas dari kondisi kinerja perusahaan 

penerbitnya. Menurut institut sekuritas kanada (Slamat, 2001) para 

fundamentalis beranggapan bahwa harga saham merupakan refleksi dari 

nilai perusahaan yang bersangkutan. Seringkali investor melukukan 

penilaian terhadap saham perusahaan berdasarkan perolehan perlembar 

saham (Weston, 1994). 

Economic Value Added (EVA) atau nilai tambah ekonomi 

dipatenkan oleh Stewart & Company, sebuah manajemen terkemuka. EVA 

adalah suatu pengukuran dengan memperhatikan secara tepat semua 

faktor-faktor yang berhubungan dengan penciptaan nilai (value). EVA 

mengukur nilai tambah (value creation). Yang dihasilkan suatu 

perusahaan dengan cara mengurangi biaya modal (cost of capital) yang 

timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. EVA yang positif 

menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal 

karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang 

melebihi tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk 

memkasimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EVA yang negatif 

menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian 

lebih rendah dari biaya modal. 
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Market Value Added (MVA) adalah economic value added yang 

dihasilkan oleh kinerja manajerial sepanjang umur perusahaan yang di 

present value kan (Mirza & Imbuh, 1999). Tujuan utama perusahaan 

adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham yang dilakukan 

dengan memaksimalkan selisih antara market value of equity dan jumlah 

yang ditanamkan investor ke dalam perusahaan. Selisih tersebut dikenal 

sebagai market value added (MVA). MVA digunakan untuk mengukur 

seluruh pengaruh kinerja manajerial sejak perusahaan berdiri hingga 

sekarang (Sri Isworo A & Sumarni, 2005). 

Pada perkembangannya, perusahaan manufaktur adalah yang 

menyangkut pengubahan bahan mentah melalui suatu tahapan proses 

material, shaping dan cutting. Patut diketahui bahwa produk-produk 

manufaktur akan terus berubah spesifikasi atau sifatnya seiring dengan 

makin berkembangnya kebutuhan dalam pemakaian. Pemakaian dalam 

bentuknya yang beraneka ragam merupakan keinginan dari manusia yang 

setiap saatnya selalu menuntut perubahan dan perkembangan. 

Setiap perusahaan yang berstatus go public dapat memperoleh 

modal dan melakukan perdagangan efek di pasar modal atau bursa efek, 

termasuk di dalamnya adalah perusahaan – perusahaan yang bergerak di 

bidang industri manufaktur. Keterlibatan perusahaan manufaktur dalam 

perdagangan di bursa efek memotivasi pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengetahui kinerja perusahaan. Industri manufaktur merupakan 

lahan yang strategis bagi investor untuk mengoptimalkan fungsi utilitas, 
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sehingga dapat berinvestasi pada sektor ini investor dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal karena sektor ini di masa yang akan datang 

diprediksi memiliki prospek yang bagus dalam kegiatan ekonominya 

(Indriyani, 2006). 

Di dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya 

perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian disebabkan karena 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 

berbagai sub sektor sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar modal 

secara keseluruhan. Perusahaan manufaktur mempunyai kontribusi yang 

besar dalam pembentukan produk domestik bruto di Indonesia. Pada 

hatkikatnya, perusahaan manufaktur merupakan industri sekunder yang 

menciptakan produksi buatan pabrik dan dilakukan secara besar-besaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RASIO 

PROFITABILITAS, ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), DAN 

MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Apakah variabel Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI? 

2. Apakah variabel Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Economic Value Added (EVA), dan Market 

Value Added (MVA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Economic Value Added 

(EVA), Market Value Added (MVA) terhadap harga saham perusahaan 

– perusahaan manufaktur yang go public di BEI secara parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Economic Value Added 

(EVA), dan Market value added (MVA) terhadap harga saham 

perusahaan – perusahaan manufaktur yang go public di BEI secara 

simultan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) 

dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi karena 

keduanya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan pada perusahaan 

tersebut. 

2. Bagi Perusahaan 

Mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan ilmu ekonomi khususnya dalam manajemen 

keuangan dan pasar modal yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

Dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang 

melandasi penelitian yaitu tentang MVA, EVA, 

Profitabilitas, dan yang berkaitan dengan penelitian-

penelitian yang pernah dilakukan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka penelitian, 

data dan sumber data, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, definisi operasional variabel, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi gambaran umum data sampel, deskripsi 

data, analisis data, dan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan ada 

manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pihak 

pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




