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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is determining the effect of Return On Investment (ROI),  

Economic Value Added (EVA), and Market Value Added (MVA) with Stock Return on 

company listed in Indonesian Stock Exchange that only used company in index LQ45. 

Dependent  variable in this study is Stock Return. Independent variable in this study are 

Return On Investment (ROI), Economic Value Added (EVA), and Market Value Added 

(MVA). This sample is using purposive sampling method. Sample data of this study is 36 

company listed in LQ45. Analysis method of this study is deskriptif analysis, asumsi classic, 

and multiple linier regression analysis which is using SPSS.  The result of this study that 

show Return On Investment (ROI) and Economic Value Added (EVA) has not significant with 

stock return. But the result of Market Value Added (MVA) show there is positive significant 

with stock return. 

 

Keywords : Return On Investment, Economic Value Added, Market Value Added, Return 

Saham dan Indexs LQ45 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era sekarang dunia usaha  

sudah menjadi sangat kompetitif sehingga 

menuntut sebuah perusahaan untuk bisa 

beradaptasi agar terhindar dari 

kebangkrutan dan unggul dalam 

persaingan. Dalam 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. 

Pasar modal merupakan sarana 

untuk para pemodal (investor) dalam hal 

diversifikasi investasi, membentuk 

portofolio sesuai dengan tingkat 

pengembalian yang mereka harapkan 

beserta risiko yang bersedia mereka 

tanggung. Untuk memastikan investasi 

yang dilakukan akan memberikan tingkat 

pengembalian yang diharapkan, maka 

seorang investor akan mencari informasi 

keuangan perusahaan melalui laporan 

keuangannya. Menurut Munawir (2010) 

mengartikan laporan keuangan adalah 

hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-

pihak  yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut.  
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Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Par. 17 (IAI 2012) menyatakan 

bahwa informasi kinerja perusahaan, 

terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. Informasi fluktuasi kinerja 

adalah penting dalam hubungan ini. 

Informasi kinerja bermanfaat untuk 

memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dan sumber daya 

yang ada. Disamping itu, informasi 

tersebut juga berguna dalam perumusan 

pertimbangan tentang efektifitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya. Laba akuntansi selalu menjadi acuan 

utama dalam penilaian kinerja perusahaan. 

Dalam pengukuran laba akuntansi, 

biasanya alat ukur financial yang 

digunakan untuk mengukur tingkat suatu 

laba adalah Return On Investment (ROI). 

Menurut Munawir (2010), ROI (Return On 

Investment) dalam analisis rasio keuangan 

memiliki arti yang penting sebagai salah 

satu teknik analisis rasio keuangan yang 

bersifat menyeluruh (komprehensif). Akan 

tetapi menurut Harjono (2010), 

penggunaan alat ukur terhadap laba 

akuntansi seperti ROI (Return On 

Investment) memiliki kelemahan yaitu 

tidak memperhatikan risiko yang dihadapi 

perusahaan dengan mengabaikan adanya 

biaya modal dan hanya memperhatikan 

hasilnya (laba perusahaan) sehingga akan 

sulit untuk mengetahui apakah perusahaan 

telah berhasil menciptakan nilai 

perusahaan atau tidak. Nilai sebuah 

perusahaan sebagian besar menjadi acuan 

bagi para investor  dalam melakukan suatu 

investasi pada sebuah perusahaan karena 

dirasa sangat penting untuk mengetahui 

seberapa penting nilai dari perusahaan 

tersebut. Hal itu juga menjadi 

pertimbangan dari seorang investor untuk 

mengambil sebuah keputusan invetasi. 

Nilai sebuah perusahaan 

sebagian besar menjadi acuan bagi para 

investor  dalam melakukan suatu investasi 

pada sebuah perusahaan karena dirasa 

sangat penting untuk mengetahui seberapa 

penting nilai dari perusahaan tersebut. Hal 

itu juga menjadi pertimbangan dari 

seorang investor untuk mengambil sebuah 

keputusan invetasi. 

Dari seorang analisis keuangan 

Stern Stewart & Co mengembangkan suatu 

konsep baru yaitu EVA (Economic Value 

Added) yang digunakan untuk mengatasi 

kelemahan dari ROI (Return On 

Investment), menyimpulkan bahwa EVA 

atau nilai tambah ekonomis merupakan 

pendekatan baru dalam menilai kinerja 

perusahaan dengan memperhatikan secara 

adil ekspektasi penyandang dana. Hal itu 

sejalan dengan tujuan dari suatu 

perusahaan yang bertujuan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

Terdapat suatu pengukuran yang lain 

selain EVA (Economic Value Added), 

yakni pengukuran kinerja eksternal yang 

dinamakan dengan MVA (Market Value 

Added). Menurut Mariana (2007) 

menyimpulkan bahwa MVA (Market 

Value Added) merupakan suatu 

pengukuran kinerja yang tepat untuk 

menilai sukses atau tidaknya perusahaan 

dalam menciptakan kekayaan bagi 

pemiliknya. Dengan kata lain jika 

kesejahteraan atau kekayaan dari 

pemegang saham naik maka nilai dari 

MVA (Market Value Added) bertambah. 

Konsep – konsep dari penilaian 

kinerja beserta pengaruhnya terhadap 

tingkat suatu pengembalian harap 

diperhatikan oleh investor. Yang bertujuan 

untuk mengetahui tentang kepastian 

investasi yang akan dilakukan pada 

perusahaan yang dinilai temasuk dalam 

kategori perusahaan baik. Menurut 

Hartono (2008) Return Saham ialah 

tingkat pengembalian saham atas investasi 

yang dilakukan investor. Pada penelitian 

ini Return Saham yang digunakan yakni 

capital gain (loss). Keadaan keuangan 

perusahaan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan merupakan salah satu kriteria 
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yang digunakan dalam pemilihan saham 

Indexs LQ45. Namun, jika terdapat saham 

yang tidak memenuhi dari kriteria 

pemilihan, maka saham tersebut akan 

dikeluarkan dan diganti dengan 

perusahaan yang memenuhi kriteria 

perhitungan dari Indexs LQ45. Peneliti 

memilih Indexs LQ45 dikarenakan Indexs 

LQ45 terdiri atas saham yang masuk 

dalam urutan tertinggi 45 besar dari 

keseluruhan saham di pasar reguler, 

sehingga saham-saham tersebut aktif 

diperdagangkan dan likuid. 

Maka mengacu pada latar belakang 

yang telah dikemukakan dan uraian di atas, 

maka penelitian ini mengangkat judul 

“Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan Yang 

Tergabung Dalam Indexs LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2013.” 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS. 

 

Signaling Theory 

Teori Signaling berakar pada teori 

akuntansi pragmatis yang memusatkan 

perhatiannya kepada pengaruh informasi 

terhadap perubahan perilaku pemakai 

informasi. Teori sinyal ini merupakan 

dasar peneliti untuk meneliti bagaimana 

sikap perusahaan dalam keberhasilan atau 

kegagalannya dalam operasional 

perusahaan kepada pemilik modal. Teori 

sinyal Leland dan Pyle dalam Scott (2012) 

menyatakan bahwa pihak eksekutif 

perusahaan yang memiliki informasi lebih 

baik mengenai perusahaannya akan 

terdorong untuk menyampaikan informasi 

tersebut kepada calon investor dimana 

perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan melalui pelaporannya dengan 

mengirimkan sinyal melalui laporan 

tahunannya. Dengan hal tersebut hubungan 

antara publikasi informasi baik dari 

laporan keuangan, kondisi keuangan serta 

keadaan sosial politik terhadap naik 

turunnya volume perdagangan saham dapat 

dilihat dari efisiensi pasar. 

Pasar Modal 

Menurut Tjiptono dan Hendy (2011) Pasar 

modal merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang 

bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

utang ataupun modal sendiri. Pasar modal 

mempunyai peranan penting dalam suatu 

Negara yang pada intinya mempunyai 

kesamaan antara satu Negara dengan 

Negara yang lain. Hampir keseluruhan di 

dunia ini mempunyai pasar modal, yang 

memiliki tujuan untuk menciptakan 

fasilitas bagi keperluan industri dan 

keseluruhan entitas dalam pemenuhan 

permintaan dan penawaran pasar modal. 

Saham  

Saham adalah suatu tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan 

terhadap suatu perusahaaan atau perseroan 

terbatas. Jenis saham terdapat dua, yaitu   : 

1. Saham Biasa (Common stocks) 

merupakan saham yang menempatkan 

pemiliknya paling yunior dalam 

pembagian deviden, dan hak atas 

perusahaan jika perusahaan tersebut 

likuidasi. 

2. Saham Preferen (Preferred stocks) 

merupakan saham yang mempunyai 

suara lebih daripada saham biasa. 

 

Indexs LQ45 

Menurut Sunariyah (2013;126) 

menyatakan bahwa indexs LQ45 adalah 

indexs yang terdiri atas 45 saham dengan 

likuidasi tinggi, yang diseleksi melalui 

beberapa kriteria pemilihan. Selain 

penilaian atas likuiditas, seleksi atas 

saham-saham tersebut juga 

mempertimbangkan kapitalisasi pasar, 

yang disesuaikan setiap enam bulan (pada 

awal Pebruari dan Agustus) yang akan 

selalu berubah. Jika terdapat saham yang 

tidak memenuhi dari kriteria pemilihan, 

maka saham tersebut akan dikeluarkan dan 

diganti dengan perusahaan yang 

memenuhi kriteria perhitungan dari Indexs 

LQ45. 
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Return Saham 

Pengertian return (tingkat kembalian) 

menurut Robert Ang (2010) yaitu tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukannya. 

Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi, tentunya 

investor (pemodal) tidak akan melakuakan 

investasi. Komponen return terdiri dari 2 

jenis yaitu current income (penapatan 

lancar) dan capital gain (keuntungan 

selisih harga). Expected return merupakan 

return (tingkat kembalian) yang 

diharapkan oleh investor atas suatu 

investasi yang akan diterima pada masa 

yang akan datang. Menurut Sundjaja 

(2003;36) menyatakan bahwa Return 

saham adalah total laba atau rugi yang 

diperoleh investor dalam periode tertentu 

yang dihitung dari selisih antara 

pendapatan atas investasi pada masa 

sekarang dengan pendapatan investasi 

dimasa lalu. 
 

Penilaian Kinerja 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan dalam Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan Par. 17 (IAI 2012) informasi 

kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, 

diperlukan untuk menilai perubahan 

potensial sumber daya ekonomi yang 

mungkin dikendalikan di masa 

depan.Dalam hal melakukan penilaian 

kinerja keuangan suatu perusahaan, hal 

yang selalu menjadi fokus utama perhatian 

adalah laba akuntansi. Pada penelitian kali 

ini alat ukur yang digunakan adalah 

:Return On Investment (ROI), Economic 

Value Added (EVA), dan Market Value 

Added (MVA). 

Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) adalah salah 

satu bagian dari alat ukur yang digunakan 

investor untuk menilai suatu saham 

perusahaan. Menurut Munawir (2010), 

analisa ROI adalah salah satu dari bentuk 

rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan 

untuk operasi perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan.  

Maka dari itu rasio ini 

menghubungkan keuntungan yang didapat 

dari operasi perusahaan (net operating 

income) dengan jumlah investasi atau 

aktiva yang dipergunakan dalam 

menghasilkan suatu keuntungan operasi 

tersebut (net operating assets). 
 

Economic Value Added (EVA) 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2001;1) 

adalah suatu sistem manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan, yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika 

perusahaan mampu memenuhi semua 

biaya operasi (Operating Cost) dan biaya 

modal (Cost of Capital). Menurut Young 

& Stepen (2001;17) menyatakan bahwa 

Economic Value Added (EVA) adalah 

gagasan keuangan ekonomis yang 

menyatakan bahwa kekayaan hanya 

diciptakan ketika sebuah perusahaan 

meeliputi biaya operasional dan biaya 

modal. 

Adanya  EVA menjadi relevan 

untuk mengukur kinerja berdasarkan nilai 

ekonomis yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Menurut Young & Stephen 

(2001;18) menyatakan bahwa Economic 

Value Added (EVA) dilandasi pada konsep 

bahwa dalam pengukuran laba suatu 

perusahaan haruslah adil dengan 

mempertimbangkan pemegang saham. 

Suatu pengukuran kinerja perusahaan juga 

harus bisa membedakan aktivitas yang 

termasuk dalam value added dari aktivitas 

non-value added. Sehingga perusahaan 

bisa terhindar dari biaya-biaya yang 

nantinya akan timbul akibat aktivitas yang 

tidak menambah nilai. 

 

Market Value Added (MVA) 

Menurut Young & Stephen (2001;51) 

menyatakan bahwa Market Value Added 

(MVA) adalah nilai sekarang dari 

Economic Value Added (EVA) di masa 
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yang akan datang. Menurut Meita Rosy 

(2008) menyimpulkan bahwa peningkatan  

Market Value Added (MVA) dapat 

dilakukan dengan cara meningkatakan 

nilai Economic Value Added (EVA), yang 

mana merupakan pengukuran internal dari 

kinerja operasional tahunan, dengan 

demikian Economic Value Added (EVA) 

mempunyai hubungan yang kuat dengan 

Market Value Added (MVA). 

 

Pengaruh Return On Investment 

Terhadap Return Saham 

Menurut Brigita (2014) Return On 

Investment (ROI) merupakan ukuran 

penting bagi setiap investor untuk 

menghitung seberapa laba yang akan 

didapat atas investasi yang dilakukan. 

Return On Investment (ROI) dalam bidang 

keuangan digunakan untuk mengukur 

tingkat efesiensi keuangan dari suatu  

investasi. Menurut Puji (2006) Return On 

Investment (ROI) yang semakin tinggi 

maka akan meningkatkan daya tarik 

investor, sehingga dengan meningkatnya 

Return On Investment (ROI) maka akan 

menambah daya tarik dari seorang investor 

untuk menanamkan dananya ke dalam 

peruasahaan. Menurut penelitian Brigitta 

dkk (2014) menyimpukan bahwa Return 

On Investment (ROI) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Menurut Geterida Pinangka (2012) 

menyimpulkan bahwa Return On 

Investment (ROI) mepunyai pengaruh 

terhadap Return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 : ROI berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

 

Pengaruh Economic Value Added 

Terhadap Return Saham 
Menurut Amin Widjaja (2001) Economic 

Value Added (EVA) adalah suatu sistem 

manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi dalam suatu perusahaan, 

yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat tercipta jika perusahaan 

mampu memenuhi semua biaya operasi 

(Operating Cost) dan biaya modal (Cost of 

Capital). Penelitian dilakukan untuk 

menguji pengaruh Economic Value Added 

(EVA) dengan Return saham telah 

dilakukan oleh beberapa peniliti, yaitu 

Harris, Lauw (2009) menyimpulkan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan konsep Economic Value 

Added (EVA) mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan tingkat pengembalian 

saham. Menurut penelitian Birgitta dkk 

(2014) menyimpulkan bahwa Economic 

Value Added (EVA) secara parsial 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Harjono Sunardi (2010) 

menyimpulkan bahwa Economic Value 

Added (EVA) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan pada Return Saham. 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Hipotesis 2 : EVA berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Return 

Saham 

ROI (Return On Investment) 

MVA (Market Value Added) 

EVA (Economic Value Added) 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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Pengaruh Market Value Added 

Terhadap Return Saham 

Menurut Sri Rahayu (2007) menjelaskan 

bahwa Market Value Added (MVA) 

merupakan suatu pengukuran kinerja yang 

tepat untuk menilai sukses atau tidaknya 

perusahaan dalam menciptakan kekayaan 

bagi pemiliknya. Jadi, kesejahteraan atau 

kekayaan pemegang saham akan 

bertambah bila Market Value Added 

(MVA) bertambah. 

Penelitian ini yang dilakukan 

untuk menguji pengaruh Market Value 

Added (MVA) terhadap Return saham 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

yaitu  : menurut Brigitta dkk (2014) 

menyimpulkan bahwa Market Value 

Added (MVA) berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Menurut Meita 

Rosy (2009) menyimpulkan bahwa Market 

Value Added (MVA) terdapat pengaruh 

yang signifikan pada Return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Hipotesis 3 : MVA berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Berdasarkan uraian yang telah 

menjelaskan antara variabel independen 

dengan variabel dependen, maka 

terciptalah kerangka pemikiran yang telah 

tergambar pada gambar 1. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data 

yaitu data sekunder, dimana data sekunder 

merupakan data laporan keuangan tahunan  

yang telah diterbitkan dan dipublikasikan. 

Sumber data diperoleh dari situs resmi 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menitikberatkan pada pengujian atau 

pembuktian hipotesis dan merupakan 

pemahaman  melalui berbagai tes dengan 

menggunakan data yang terukur. 

 

Identifikasi Variabel 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel 

yang meliputi variabel independen dan 

variabel dependen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah  

Y= Return Saham 

 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah 

X1 = ROI 

X2 = EVA 

X3 = MVA 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel 

yang terikat dimana variabel ini 

dipengaruhi oleh variabel independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Return Saham, Return saham 

adalah tingkat pengembalian saham atas 

investasi yang dilakukan oleh seorang 

investor. Yang diperoleh dari selisih antara 

pendapatan atas investasi pada periode 

sekarang dengan pendapatan investor pada 

periode sebelumnya. Menurut penelitian 

harjono sunardi (2010) pengukuran 

variabel ini diperoleh dari hasil 

pengukuran dengan menggunakan 

persamaan : 

             
         
     

 

 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah Return On Investment (ROI), 

Economic Value Added (EVA), dan 

Market Value Added (MVA). 

1. Return On Investment 

Menurut Munawir (2010), 

analisa  ROI adalah salah satu dari bentuk 

rasio profitabilitas yang dimaksudkan 

untuk dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan 

untuk operasi perusahaan untuk 

http://www.idx.co.id/
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menghasilkan keuntungan. Besarnya ROI 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Turnover 

dari operating assets (tingkat perputaran 

aktiva yang digunakan untuk operasi) dan 

Profit Margin (keuntungan operasi yang 

dinyatakan dalam prosentase dan jumlah 

penjualan bersih). Dengan menggunakan 

persamaan : 

     
                         

 o          
 

 

2. Economic Value Added 

EVA m nu u  Young &  ’ y n  (2001) 

adalah tolok ukur kinerja keuangan dengan 

mengukur perbedaan antara pengembalian 

atas modal perusahaan dengan biaya 

modal.Dari definisi tersebut, EVA 

ditentukan oleh dua hal yaitu keuntungan 

operasional bersih setelah pajak dan 

tingkat biaya modal. Dengan 

menggunakan perhitungan persamaan  : 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

3. Market Value Added 

Market Value Added (MVA) adalah 

pengukuran dari suatu nilai modal yang 

telah diinvestasikan oleh seorang investor. 

Dengan perhitungan menggunakan 

persamaan : 

MVA = (Harga saham X Jumlah Saham 

Beredar) – Total Ekuitas 

 

Data dan Metode Pengumpulan Sampel 

 

Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahun 2011-2013 pada perusahaan yang 

tergabung dalam Indexs LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian menggunakan metode 

pengumpulan data dengan metode  

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari catatan-catatan atau dokumen 

yang ada pada perusahaan dan atau hal-hal 

mengenai perusahaan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskiptif ini digunakan untuk 

menjelaskan terhadap variabel-variabel 

penelitian, sesuai dengan definisi 

operasional sebagai berikut   :   Return On 

Investment (ROI), Economic Value Added 

(EVA), dan Market Value Added (MVA). 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Imam Ghozali (2011;95) 

menyatakan bahwa Analisis Regresi Linier 

Berganda selain untuk mengukur kekuatan 

hubungan variabel depeden dan variable 

independen. Penelitian ini menggunakan 

ROI (X1), EVA (X2), dan MVA (X3) 

sebagai Variabel independen dan Return  

saham (Y)  sebagai variabel dependen. 

Model  analisis yang digunakan  

untuk menguji hipotesis yang dirumuskan  

adalah Moderated Regression Analysis. 

Formula  untuk menghitung rumus dari 

regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut   : 

    α + β1     + β2 EVA + β3 MVA +e 

 

1. Koefisien Determinasi 

Menurut Imam Ghozali (2011;97) 

menyatakan bahwa Koefisien Determinasi 

(R
2
) pada intinya digunakan untuk 

mengukur  seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai dari koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Dari penilaian  

tersebut dapat diketahui jika nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan untuk 

menjelaskan variabel-variabel independen 

dalam  menjelaskan variabel-variabel 

dependen  sangat  terbatas.  Dan  jika nilai 

R
2 

mendekati satu, hal tersebut 

mengartikan bahwa variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua 



 

8 

 

informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel independen.  

 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah 

model regresi yang  digunakan dalam 

penelitian ini fit atau tidak fit. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai dari probabilitas (sig). Jika terlihat 

angka singnifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka koefisien regresi adalah signifikansi 

5% maka berarti H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti persamaan regresi 

yang dibuat adalah model yang fit. Begitu 

pula sebaliknya apabila jika angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% 

maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, 

yang berarti bahwa persamaan regresi 

yang dibuat bukan model yang fit.  

 

3. Uji t 

Menurut Imam Ghozali (2011;98) 

menyatakan bahwa Uji statistic t dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual 

dalam menerangkan variabel terikat. Hal 

ini berarti bahwa Uji t digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh dari 

Return on Investment (ROI), Economic  

Value Added (EVA), dan Market Value 

Added (MVA) pada Return  saham secara 

parsial atau terpisah. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai dari probabilitas (sig). Jika terlihat 

angka singnifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka koefisien regresi adalah signifikansi 

5% maka berarti H0 diterima dan H1 

ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

terjadinya variabel terikat. Begitu pula 

sebaliknya apabila jika angka signifikansi 

lebih besar dari 0,05 atau 5% maka berarti 

H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

bahwa variabel bebas tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap terjadinya 

variabel terikat.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

 

Return Saham 

Tabel 1 telah menunjukkan banyanya data 

yakni 36 sampel perusahaan. Dari 

keseluruhan data dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi yakni 0,70 yang dimiliki 

oleh PT. Charoen Pokphan Indonesia Tbk 

sedangkan yang terendah yakni -0,34 yang 

dimiliki oleh PT. Aneka Tambang 

(Persero) Tbk dan diketahui bahwa nilai 

rata-rata menunjukkan hasil yang positif 

yakni 0,05. 

 

Return On Investment 

Tabel 1 telah menunjukkan banyanya data 

yakni 36 sampel perusahaan. Dari 

keseluruhan data dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi yakni  yang dimiliki oleh 

PT. Unilever Indonesia Tbk 0,40 yang 

diterjadi pada keseluruhan periode sampel 

yakni 2011-2013, sedangkan yang 

terendah yakni 0,02 yang dimiliki oleh PT. 

Aneka Tambang (Persero) Tbk dan 

diketahui bahwa nilai rata-rata 

menunjukkan hasil yang positif yakni 0,15. 

 

 

 N Min Max Mean 

Return 

Saham 
36 -,34 ,70 ,0506 

ROI 36 ,02 ,40 ,1583 

EVA 36 127.375.583.985 3.390.753.050.729 1.020.440.887.199,03 

MVA 36 -2.396.566.404.500 194.125.330.000.000 46.028.563.764.984,75 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 
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Economic Value Added 

Tabel 1 telah menunjukkan banyanya data 

yakni 36 sampel perusahaan. Dari 

keseluruhan data dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi yakni 

Rp.3.390.753.050.729,- yang dimiliki oleh 

PT. Unilever Indonesia Tbk sedangkan 

yang terendah yakni Rp. 

127.375.583.985,- yang dimiliki oleh PT. 

Aneka Tambang (Persero) Tbk dan 

diketahui bahwa nilai rata-rata 

menunjukkan hasil yang positif yakni 

1.020.440.887.199,03,-. 

 

Market Value Added 

 

Tabel 1 telah menunjukkan banyanya data 

yakni 36 sampel perusahaan. Dari 

keseluruhan data dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi yakni Rp. 

194.125.330.000.000,- yang dimiliki oleh 

PT. Unilever Indonesia Tbk sedangkan 

yang terendah yakni Rp. -

2.396.566.404.500,- yang dimiliki oleh 

PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dan 

diketahui bahwa nilai rata-rata 

menunjukkan hasil yang positif yakni 

Rp.46.028.563.764.984,75. 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

Pengaruh Return On Investment 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

koefisien regresi untuk ROI adalah -1,284. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika Return 

On Investment (ROI) mengalami 

penambahan nilai satu satuan maka 

variabel beta akan mengalami penurunan 

sebesar -1,284 dengan asumsi variabel 

yang lain konstan. 

 Berdasarkan tabel 2 dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

ROI lebih rendah dari t tabel (-2,036 < 

1,6883) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,50 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang 

artinya bahwa Return On Investment (ROI) 

tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Dengan demikian 

meskipun nilai Return On Investment 

(ROI) tinggi belum bisa menjadi acuan 

untuk meningkatnya Return saham. Hal 

Hal ini ditunjukkan  dengan meningkatnya 

jumlah beban yang  mengakibatkan jumlah 

laba setelah pajak mengalami penurunan. 

Kondisi ini menyebabkan Return On 

Investment (ROI) semakin kecil dengan 

total aktiva juga menurun, tetapi 

penurunan dari total aktiva tidak sebanding 

dengan penurunan laba bersih. Hal ini 

mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Harjono Sunardi (2010), 

Vera Anis (2012) dan Getereiada 

Pinangkaan (2012) yang menyatakan 

bahwa Return On Investment (ROI) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham. 

 

Pengaruh Economic Value Added (EVA) 

terhadap Return saham 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

koefisien regresi untuk Economic Value 

Added (EVA) adalah -1,601E-013. Hal ini 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Standar 

Error 

t Hitung t Tabel Sig 

Konstanta ,116 ,088 1,321 1,6883 ,196 

ROI -1,284 ,631 -2,036 1,6883 ,050 

EVA -1,601E-013 ,000 -1,958 1,6883 ,059 

MVA 6,546E-015 ,000 3,032 1,6883 ,005 

R
2 

0,241 

Adjusted R
2 

0,169 

F Hitung 3,379 

Sig F 0,030
b
 

Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
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menunjukkan bahwa jika Economic Value 

Added (EVA) mengalami penambahan 

nilai satu satuan maka variabel beta akan 

mengalami penurunan sebesar -1,601E-

013 dengan asumsi variabel yang lain 

konstan. 

 Berdasarkan tabel 2 dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

EVA lebih rendah dari t tabel (-1,958 < 

1,6883) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,59 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang 

artinya bahwa Economic Value Added 

(EVA) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Return Saham 

sehingga penelitian ini menunjukkan hasil 

yang  tidak sesuai dengan teori. Hal ini 

ditunjukkan dengan menurunnya nilai 

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

yang disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah  beban. Dengan demikian 

kemungkinan bahwa investor tidak melihat 

dari hasil pengukuran EVA (Economic 

Value Added) sebagai suatu informasi 

yang perlu dipertimbangkan dalam 

melakukan investasi. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Harjono Sunardi (2010) dan Getereida 

Pinangkaan (2012) yang menyatakan 

bahwa Economic Value Added (EVA) 

tidak mempunyai pengaruh signifikan 

pada Return Saham. 

 

Pengaruh Market Value Added terhadap 

Return saham 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

koefisien regresi untuk Market Value 

Added (MVA) adalah 6,546E-015. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika Market Value 

Added (MVA) mengalami penambahan 

nilai satu satuan maka variabel beta akan 

mengalami kenaikan sebesar 6,546E-015 

dengan asumsi variabel yang lain konstan. 

Berdasarkan tabel 2 dapat 

diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

EVA lebih rendah dari t tabel (3,032 > 

1,6883) dengan tingkat signifikansi 

sebesar ,005 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

artinya bahwa Economic Value Added 

(EVA) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan perusahaan dalam 

meningkatkan nilai modal yang telah 

diinvestasikan oleh penyandang dana atau 

investor, hal ini menyebabkan 

kesejahteraan bagi investor meningkat. Hal 

ini dikarenakan keberhasilan perusahaan 

ditunjukkan dengan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan Return 

saham yang semakin besar. 

  

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel Return On Investment 

(ROI) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. Dengan 

demikian meskipun Return On Investment 

(ROI) tinggi belum bisa menjadi acuan 

untuk meningkatnya Return Saham. Hal 

ini ditunjukkan  dengan meningkatnya 

jumlah beban yang  mengakibatkan jumlah 

laba setelah pajak mengalami penurunan. 

Kondisi ini menyebabkan Return On 

Investment (ROI) semakin kecil dengan 

total aktiva juga menurun, tetapi 

penurunan dari total aktiva tidak sebanding 

dengan penurunan laba bersih. Hal ini 

tercermin juga didalam pergerakan nilai 

Return On Investment (ROI) yang 

mengalami keadaan penurunan dari tahun 

ke tahun sedangkan Return Saham dalam 

keadaan yang fluktuatif. 

Dalam variabel selanjutnya 

menunjukkan bahwa Economic Value 

Added (EVA) tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. Hal ini 

ditunjukkan dengan menurunnya nilai 

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

yang disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah beban. Dengan demikian 

kemungkinan bahwa investor tidak melihat 

dari hasil pengukuran EVA (Economic 

Value Added) sebagai suatu informasi 

yang perlu dipertimbangkan dalam 
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melakukan investasi. Sedangkan untuk 

variabel yang ketiga menunjukkan bahwa 

Market Value Added (MVA) mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

Return Saham. Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai 

modal yang telah diinvestasikan oleh 

penyandang dana atau investor, hal ini 

menyebabkan kesejahteraan bagi investor 

meningkat. Hal ini dikarenakan 

keberhasilan perusahaan ditunjukkan 

dengan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan Return saham yang semakin 

besar. Hal ini juga bisa dilihat dari hasil 

nilai Market Value Added (MVA) yang 

mengalami keadaan fluktuatif begitu juga 

dengan nilai Return Saham yang sama 

dalam keadaan yang fluktuatif.    

 

Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini mempunyai 

keterbatasn yang disadari sendiri oleh 

penulis. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah berupa : 

1. Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan dalam  

pengambilan dan pemilihan 

sampel dengan beberapa kriteria 

yang digunakan.  

2. Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan dikarenakan tidak 

semua keputusan investor 

diambil dari tolok ukur penilaian 

kinerja. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, keimpulan 

serta pembahasan, maka saran untuk 

peneliti yang selanjutnya maupun investor 

adalah sebagi berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan menspesifikasikan 

dan mempertimbangkan jumlah 

sampel penelitian dengan 

kriteria yang digunakan. 

2. Bagi investor maupun calon 

investor diharapkan dalam 

pengambilan keputusan 

investasi mempertimbangkan 

faktor-faktor diluar dari tolok 

ukur kinerja perusahaan yang 

bersangkutan seperti . 
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