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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian semakin cepat dan kompleks dari waktu 

ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perdagangan hampir  

di semua komoditi. Perkembangan teknologi yang digunakan untuk 

memperkuat daya saing ekonomi dan arus informasi yang semakin cepat 

menjadikan suatu perusahaan terus bersaing untuk mempertahankan 

eksistensinya. Dengan kondisi tersebut menuntut perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan pembenahan di segala bidang. Salah satunya adalah bidang 

manajeman keuangan. 

Kesuksesan suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya 

tidak luput dari peran manajer keuangan dan pengaruh keputusan keuangan 

yang telah dilakukan. Para manajer keuangan memiliki tugas utama yaitu 

merencanakan pengadaan dan penggunaan dana guna memaksimumkan nilai 

perusahaan. Dengan kata lain, tugas mereka adalah menentukan sumber dan 

penggunaan dana dari beberapa alternatif yang tersedia (Weston dan Brigham, 

1998 dalam Adiningsih dan Sumarni, 2005). Secara normatif, tujuan 

keputusan keuangan yang dilakukan adalah meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai perusahaan 

dan harga saham bagi perusahaan yang telah go public (Husnan dan 

Pudjiastuti, 1998 dalam Adiningsih dan Sumarni, 2005). 



Saham sebagai salah satu instrumen financial assets diperdagangkan 

oleh perusahaan dalam financial market (pasar modal), khususnya pasar 

modal yang merupakan wadah jual beli instrumen keuangan jangka panjang, 

disamping surat berharga lain baik yang diterbitkan pemerintah maupun 

perusahaan swasta. 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 diubah). 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. 

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 prestasi 

perusahaan (analisis fundamental 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 pada analisis fundamental biasanya diukur dari beberapa 

aspek, yaitu berdasarkan ROS (Return on Sales), EPS (Earning Per Share), 

ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equity). 



Walaupun telah digunakan secara luas oleh investor sebagai salah satu 

dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena nilainya tercantum 

dalam laporan keuangan, penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat 

pengukur akuntansi konvensional memiliki kelemahan utama yaitu 

mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah 

suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut dikembangkan suatu konsep baru yaitu EVA (Economic 

Value Added). EVA diperkenalkan sekitar tahun 90-an oleh Stern Stewart and 

Co’s, sebuah perusahaan konsultan dari New York. EVA adalah salah satu 

cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. EVA mencoba mengukur 

nilai tambah (value creation) yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara 

mengurangi beban biaya modal (cost of capital) yang timbul sebagai akibat 

investasi yang dilakukan. EVA merupakan indikator tentang adanya 

penciptaan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menandakan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi para pemilik modal karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat 

biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya, EVA yang negatif menunjukkan nilai perusahaan 

menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal (Rohmah 

dan Rina Trisnawati, 2004). 

EVA telah banyak digunakan di berbagai perusahaan besar seperti 

Coca Cola, Quaker Oats, Eli Lilly, dan Tennaco. Gagasan munculnya EVA 

sangat sederhana yaitu perusahaan benar-benar untung dan menciptakan nilai 



jika labanya melebihi biaya semua modal yang digunakan untuk membiayai 

operasi. Ukuran konvensional kinerja, yaitu laba bersih, hanya 

memperhitungkan biaya hutang, yang diperlihatkan pada laporan keuangan 

sebagai beban bunga, tetapi tidak mencerminkan biaya ekuitas. Karena itu, 

sebuah perusahaan dapat melaporkan laba bersih yang positif walaupun masih 

tidak menguntungkan secara ekonomis jika laba bersih lebih kecil daripada 

biaya ekuitas. EVA memperbaiki kekurangan ini dengan memperkenalkan 

ukuran kinerja perusahaan yang lebih tepat, yang memperhitungkan biaya 

modal ekuitas (Brigham dan Houston, 2001 dalam Adiningsih dan sumarni, 

2005). 

Stephen F. O’Byrne (1996) dalam Rohmah dan Rina Trisnawati 

(2004), mengemukakan bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya di pasar 

modal New York (NYSE), perubahan EVA dalam 5 tahun menjelaskan 

perubahan nilai pasar saham sebesar 74%. Sementara perubahan dalam 

earning pada periode yang sama hanya menjelaskan perubahan sebesar 24%. 

Rousana (1997) dalam Rohmah dan Rina Trisnawati (2004), 

melakukan penelitian terhadap 30 perusahaan publik di pasar modal Jakarta 

(BEJ). Hasil analisis Rousana menyimpulkan bahwa EVA justru independen 

terhadap MVA dan tidak terdapat hubungan antara EVA dan MVA. 

Dewanto (1998) dalam Adiningsih dan sumarni (2005), menguji 

pengaruh EVA terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta seperti yang 

dilakukan Rousana (1997) dengan tahun pengamatan yang berbeda yaitu 

tahun 1994-1996. Dewanto kembali mendapat kesimpulan yang sama tentang 



EVA yaitu bahwa EVA tidak berkorelasi secara signifikan terhadap MVA 

namun berkolerasi secara signifikan terhadap proporsi hutang dan proporsi 

saham. Perubahan pada proporsi struktur modal sendiri ini mempengaruhi 

nilai EVA. 

Rohmah dan Rina Trisnawati (2004), menguji pengaruh EVA dan 

profitabilitas perusahaan rokok terhadap return pemegang saham di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). Hasil analisis menyimpulkan bahwa EVA dan 

Profitabilitas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

dengan return pemegang saham. Artinya perubahan return pemegang saham 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan ke dalam penelitian. 

Adiningsih dan Sumarni (2005), menguji hubungan Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) pada perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil analisis menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara EVA dan MVA. Hal tersebut 

menunjukan bahwa kenaikan ataupun penurunan EVA ada hubungannya 

dengan kenaikan ataupun penurunan MVA. 

Sunarto (2001) dalam Septyana (2007), melakukan pengujian tentang 

pengaruh rasio profitabilitas (ROA dan ROE) dan rasio leverage (DTA) 

terhadap return saham. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa ROA, 

ROE, dan DTA terbukti bahwa hanya ROA yang bermanfaat untuk 

memprediksi return saham untuk periode satu tahun kedepan. 

Mengingat penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi investor dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi maka perlu dilakukan penelitian 



tentang pengukuran kinerja dengan menggunakan Economic Value Added 

(EVA). Berdasarkan penelitian yang sudah ada, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai penilaian kinerja dengan menggunakan 

EVA dan profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria-kriteria tertentu dan dalam 

kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2001 sampai tahun 2005. Dalam 

penelitian ini, penulis mengambil judul : PENGARUH ECONOMIC 

VALUE ADDED (EVA) DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

TERHADAP RETURN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BEI. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan 

terhadap return pemegang saham? 

2. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return pemegang saham? 

3. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return pemegang saham? 

4. Apakah Return on Sales (ROS) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return pemegang saham? 



 

C. Pembatasan Masalah 

Supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak 

meluas dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini, 

yaitu 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang 

sahamnya secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode pengamatan yang digunakan hanya selama 5 tahun, yaitu tahun 

2001 sampai tahun 2005. 

3. Variabel yang diteliti meliputi EVA, ROA, ROE, ROS dan return saham. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh EVA (Economic 

Value Added), ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity) dan ROS 

(Return on Sales) terhadap return pemegang saham perusahaan manufaktur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai penilai kinerja perusahaan dimana fokus 

penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai (value creation). 



 

2. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi dan untuk mengidentifikasi kegiatan atau 

proyek yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya 

modalnya. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan memberikan tambahan 

pandangan dalam penelitian tentang EVA (Economic Value Added). 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai pengertian pasar modal, kinerja 

perusahaan, pengertian laporan keuangan, pengertian rasio 

keuangan, rasio profitabilitas, pengertian economic value added 

(EVA), manfaat, keunggulan, dan kelemahan EVA, pengertian 

return saham, penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan hipotesis. 

 

 



BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai statistik deskripsi, hasil analisis data yang 

telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan 

serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran. 




