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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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 guna memaksimumkan nilai

perusahaaan. 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 & Pudjiastuti, 1998)

Saham sebagai salah satu instrumen financial assets dipergunakan oleh

perusahaan dalam financial market, khususnya pasar modal yang merupakan

wadah jual beli instrumen keuangan jangka panjang, di samping surat

berharga lain yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaaan swasta.

Disamping itu, pasar modal merupakan salah satu fasilitas untuk menyalurkan

dana dari lenders (pihak yang memiliki kelebihan dana) kepada borrowers

(pihak yang membutuhkan dana). Dengan menginvestasikan dana yang

dimiliki di sisi lenders berharap mendapat imbalan dari penyerahan dana

tersebut dan sebaliknya dari sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar

yang memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa menggganggu

tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dengan proses ini diharapkan



akan terjadi peningkatan produksi sehingga akhirnya secara keseluruhan akan

terjadi peningkatan kemakmuran (Husnan, 2001)

Ukuran yang sangat lazim dipakai dalam penelitian suatu perusahaan

untuk menilai kinerjanya dinyatakan dalam rasio keuangan yang dibagi dalam

empat kategori utama (Martono dan Agus Harjito, 2004 : 53), yaitu :

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio)

Rasio likuiditas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada

waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva

lancar, yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas,

surat berharga, piutang, dan persediaan.

2. Rasio Aktivitas (activity ratio)

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana

efisiensi perusahaan dalam menggunakan assets untuk memperoleh

penjualan. Dengan kata lain, rasio aktivitas menunjukkan bagaimana

sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara

membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat

diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

3. Rasio Solvabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan tidak solvabel bila total utang

lebih besar daripada total aset. Rasio ini mengukur likuiditas perusahaan

untuk jangka panjang, sehingga rasio ini berfokus pada sisi kanan neraca.



Ada beberapa macam rasio solvabilitas, antara lain rasio total utang

terhadap total aset, rasio time interest earned, dan rasio fixed charges

coverage.

4. Rasio keuntungan (profitability ratio)

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa

besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Bagi investor

jangka panjang, rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden. Rasio

ini akan dibahas tersendiri, karena merupakan bagian dari penelitian.

Kemampuan perusahaan untuk menghaslkan laba dalam kegiatan

operasinya (profitabilitas) merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi

perusahaan karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan

perusahaan memenuhi kewajiban bagi penyandang dananya juga merupakan

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek

perusahaan di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas dapat dijadikan

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas

investasi yang dilakukan atas perusahaan tersebut. Cara untuk menilai

profitabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan tergantung pada

laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan

yang lainnya. Misalnya profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur

efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan melalui perbandingan

laba dengan investasi yang digunakan dalam investasi.



Untuk mengukur seberapa efektif perusahaan yang beroperasi sehingga

menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan profit keseluruhan, terutama

dalam hubungannya dengan sumber-sumber yang diinvestasikan digunakan

rasio profitabilitas yang terdiri dari return on assets (ROA), dan return on

equity (ROE).

Rasio return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan menghasilan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Nilai

rasio ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang

dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi

perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari

total akiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian.

Rasio return on equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Semakin besar

ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

yang tinggi bagi pemegang saham.

Tetapi 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. Maka agar kelemahan tersebut dapat

teratasi dikembangkan suatu konsep baru yaitu EVA (Economic Value Added)

atau nilai tambah ekonomis yang merupakan pendekatan baru dalam menilai

kinerja perusahaan. Tidak seperti ukuran kinerja konvensional, konsep EVA



dapat berdiri sendiri tanpa perlu analisa perbandingan dengan perusahaan

sejenis. EVA adalah ukuran kinerja keuangan yang paling baik untuk

menjelaskan economic profit suatu perusahaan, dibandingkan dengan ukuran

yang lain. EVA juga merupakan ukuran kinerja yang berkaitan langsung

dengan kemakmuran pemegang saham sepanjang waktu. Pada dasarnya EVA

mengukur nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta

apabila perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas biaya modal (cost

of capital) perusahaan.

Kondisi EVA yang positif mencerminkan tingkat pengembalian yang

lebih tinggi daripada tingkat biaya modal. EVA yang positif menunjukkan

kemampuan manajemen dalam menciptakan peningkatan nilai kekayaan

perusahaan / pemilik modal, dan sebaliknya. EVA negatif menyiratkan adanya

penurunan nilai kekayaan. Suatu perusahaan publik yang menghasilkan nilai

EVA yang negatif meskipun mampu membukukan laba bersih yang tinggi

sekalipun, berarti perusahaan ini belum mampu menghasilkan tingkat

pengembalian modal yang sepadan untuk menutup resiko dan biaya investasi

yang ditanamkan pemilik modal (investor). (Moses L. Singgih 2008)

Dengan adanya fakta – fakta di atas memberikan inspirasi perlu

diadakannya sebuah penelitian tentang bagaimana pengaruh EVA dan

profitabilitas perusahaan terhadap return saham dan penelitian ini diberi judul

“PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN PROFITABILITAS

PERUSAHAAN TERHADAP RETURN PEMEGANG SAHAM”.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan

dalam penelitian ini adalah apakah EVA dan Profitabilitas perusahaan

mempengaruhi return pemegang saham?

C. BATASAN MASALAH

Batasan – batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Saham yang diteliti adalah saham dari perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang mengeluarkan laporan

keuangan selama 4 tahun.

2. Rasio profitabilitas yang diteliti hanya ROA (Return on Assets) dan ROE

(Return on Equity)

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh EVA

(Economic Value Added), ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on

Equity) terhadap return pemegang saham.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Investor

Tingkat profitabilitas dan EVA (Economic Value Added) dapat

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena keduanya



mengukur ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat

pengembalian atas investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Perusahaan

Aspek profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap

efektivitas dan efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di

dalam proses operasional perusahaan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi yang terpenting bagi penulis

adalah penulis dapat mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat

dari perguruan tinggi ini dan salah satunya adalah tercapainya skripsi ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I  : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi

penelitian yaitu tentang EVA, profitabilitas, dan yang berkaitan

dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.



BAB III :  METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi objek

penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, metode

pengumpulan data, metode pengolahan data, serta alat analisa

yang digunakan.

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penganalisaan data

yang meliputi pengolahan data, pengujian hipotesis, dan analisis

hasil pengujian hipotesa.

BAB V   :  PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa

data serta mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat

menjadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.


