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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar Modal merupakan tempat bagi perusahaan dalam menghimpun 

dana untuk membiayai usahanya, dengan mengikutsertakan masyarakat 

secara langsung. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun 

perusahaan swasta. Bursa efek merupakan salah satu pihak yang 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual beli efek kepada pihak-pihak lain dengan 

tujuan untuk memperdagangkan efek diantara mereka. 

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih 

asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan 

atau peningkatan nilai investasi. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk asset 

nyata (real assets) dan asset keuangan (financial assets). Dalam melakukan 

investasinya, investor akan memperkirakan berapa tingkat penghasilan yang 

diharapkan atas investasinya. Namun belum tentu tingkat penghasilan yang 

terealisasi sama dengan tingkat penghasilan yang diharapkan. Ketidakpastian 

akan tingkat penghasilan merupakan inti dari investasi yang merupakan risiko 

investasi. Pada umumnya investor lebih menyukai kepastian dari pada 

ketidakpastian. Investor mau mengambil investasi yang berisiko tinggi 



apabila investasi tersebut juga menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian semakin tinggi risiko investasi maka penghasilan yang 

diharapkan semakin tinggi pula. 

Para pelaku bisnis dan pemerintah dalam pengambilan keputusan 

investasi membutuhkan informasi yang relevan tentang perusahaan. 

Perusahaan menyediakan informasi untuk pemegang saham dan masyarakat 

tentang kegiatan mereka. Kurangnya informasi akan menambah keragu-

raguan dan menciptakan ketidakpastian. Umumnya, informasi akuntansi 

dianggap dapat mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 

Informasi dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

membuat keputusan investasi. Namun informasi dalam laporan keuangan 

bukanlah merupakan informasi yang sifatnya absolute dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

Informasi yang tersedia sangat berguna bagi investor untuk 

mengadakan penilaian terhadap perusahaan. Salah satu aspek yang akan 

dinilai oleh investor adalah kinerja perusahaan. 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 kinerja 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 diperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut. 

Kinerja keuangan perusahaan bisa diamati dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan secara periodik, sehingga dapat diketahui 

pengelolaaan keuangan perusahaan tersebut baik atau tidak. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

disajikan dalam bentuk kuantitatif, yang memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, dan aliran kas perusahaan serta informasi lain yang dapat 

membantu berbagai pihak, baik intern maupun ekstern dalam mengambil 

keputusan ekonomi. Dengan kondisi seperti itu maka keputusan manajemen 

selalu diarahkan pada peningkatan nilai saham. 

 Mengacu pada nilai perusahaan tersebut, maka adalah hal yang wajar 

jika sekarang banyak digunakan kriteria penciptaan nilai (value creation) 

sebagai alat ukur kinerja manajemen dan perusahaan. Konsep pengukuran 

kinerja manajemen berdasarkan nilai ini sering disebut dengan istilah Value-

based management. Pendekatan value-based manajemen ini berbeda dengan 

ukuran kinerja keuangan tradisional. Pengukuran kinerja dalam konsep value-

based management dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran yang 

dapat dikelompokkan menjadi 2 (Martin dan Petty dalam Irwan, 2005) yaitu:  

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

diperkenalkan oleh Stern Stewart &Co.  

Economic Value Added (EVA) merupakan suatu pengukuran yang 

mempertimbangkan secara tepat semua faktor-faktor yang berhubungan 

dengan penciptaan nilai (value). Dalam konsep EVA diperhitungkan adanya 



biaya modal ekuitas. EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

suatu perusahaan dengan cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan 

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

dilakukan. EVA menurut beberapa peneliti dianggap mempunyai kemampuan 

yang lebih baik dari pada pengukuran kinerja lain, karena EVA 

memperhitungkan biaya modal ekuitas sehingga membuat perusahaan lebih 

memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan. Di Indonesia 

sendiri, konsep ini relative baru dan belum begitu banyak diterapkan. 

Pradhono dan Christiawan (2004) menyatakan bahwa EVA sebagai 

pengukur kinerja keuangan yang paling baik untuk menjelaskan economic 

profit dibandingkan dengan ukuran lain. EVA juga merupakan ukuran kinerja 

yang berkaitan langsung dengan kemakmuran pemegang saham sepanjang 

waktu. 

EVA mengendalikan nilai pasar saham perusahaan dan mampu                                                                            

mengendalikan nilai pasar saham perusahaan. Penerapan EVA akan 

memperbaiki kinerja sahamnya (Ferdiansyah, 2004). Lehn dan Makija dalam 

Ferdiansyah (2004) yang meneliti 241 perusahaan mengungkapkan bahwa 

EVA berkorelasi Positif dengan return saham. Dewanto (2004) menggunakan 

alat uji analisis regresi menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

EVA dengan return saham. Dodd dan Chen (1996) menggunakan alat uji 

analisis regresi berganda dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan erat 

antara EVA dengan return saham. Hasil penelitian tersebut bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernstein dalam Frediansyah (2004) 



yang menyebutkan bahwa perusahaan emiten yang mencatat pertumbuhan 

EVA tertinggi tidak memberikan return yang memuaskan. Pangestuti (2004) 

menyatakan bahwa EVA dan return saham tidak memiliki hubungan yang 

signifikan, menggunakan metode regresi sebagai alat uji analisis. Pradhono 

dan Christiawan (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa EVA tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return yang diterima oleh 

pemegang saham, Penelitian ini menggunakan regresi sebagai alat uji analisis. 

Rahmi (2007) menyatakan bahwa economic value added, earnings, free cash 

flow tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

dengan menggunakan regresi sebagai alat uji.  

Earnings sebagai hasil dari proses akuntansi dan disajikan dalam 

laporan laba rugi. Earnings merupakan laba bersih suatu usaha dan 

pemasukan yang diperoleh perorangan seperti kompensasi dan pendapatan 

pasif berupa bunga dan deviden (Siegel dan Shim dalam Pangestuti, 2002).  

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba atau earnings adalah 

perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode 

tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang terjadi pada periode tersebut. 

Tujuan utama pelaporan earnings adalah untuk memberikan informasi 

yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan 

keuangan. Tetapi tujuan yang lebih khusus harus dirinci untuk lebih 

memahami pelaporan earnings. Salah satu tujuan dasar yang dianggap 

penting bagi semua pemakai laporan keuangan meliputi penggunaan laba 

sebagai pengukuran efisiensi manajemen, penggunaan laba historis untuk 



membantu meramalkan keadaan usaha dan distribusi deviden dimasa yang 

akan datang, dan penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan serta 

sebagai pedoman pengambilan keputusan manajerial dimasa yang akan 

datang. 

Investor yang menanamkan modal dalam bentuk saham berharap untuk 

memperoleh deviden dan capital gain. Deviden adalah proporsi laba atau 

keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang 

sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya (Zaki Baridwan, 

2000: 434) 

Pembayaran deviden sangat bergantung pada laba yang diperoleh 

perusahaan. Deviden dibayarkan kepada pemegang saham atas dasar laba 

yang dihasilkan perusahaan. Dengan kata lain, deviden hanya dapat 

dibayarkan kepada para pemegang saham jika perusahaan memperoleh laba 

pada tahun yang bersangkutan.  

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh economic value added 

dan earnings terhadap pembagian deviden pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2004 sampai dengan 

2006. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “PENGARUH 

ECONOMIC VALUE ADDED DAN  EARNINGS TERHADAP 

PEMBAGIAN DEVIDEN (SURVEY PADA PERUSAHAAN 



MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PADA PERIODE TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2006)”. 

 

B.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah Economic Value Added mempunyai pengaruh terhadap pembagian 

deviden?   

2. Apakah  earnings mempunyai pengaruh  terhadap pembagian  deviden? 

    

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meguji pengaruh economic value 

added dan earnings terhadap pembagian deviden.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

    Memberikan kontribusi bagi manajer dalam menentukan suatu alat 

pengukur      kinerja perusahaan, khususnya EVA dan Earnings.  

 

 

 



2. Bagi Investor 

Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi para investor sebelum 

menanamkan modalnya terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3 Bagi Peneliti yang lain                                                  

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di 

bidang pasar  modal. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Adapun sisitematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab 

yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai pasar modal Indonesia, 

kinerja  perusahaan, laporan keuangan, EVA, Earnings, deviden, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, anggapan dasar dan 

hipotesis. 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

               Dalam bab ini akan diuraikan tentang populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, teknik 



pengumpulan data, definisi operasional variabel yang digunakan, 

teknik analisis data. 

BAB 4  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang analisis hasil pengumpulan data 

pengolahan data, hasil pengujian data, dan pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


