
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu factor yang dilihat 

oleh para calon investor untuk memutuskan apakah membeli atau tidak saham 

perusahaan tesebut. Perusahaan juga harus senantiasa menjaga dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya agar tetap diminati oleh 

investor ataupun calon investor. Laporan keuangan perusahaan merupakan 

cerminan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan proses dari perhitungan akuntansi yang disusun untuk memberikan 

informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut yang akan digunakan oleh 

pemakai yaitu para investor dan calon investor untuk melakukan keputusan 

ekonomi, termasuk keputusan investasi. Selain itu, laporan keuangan dapat 

digunakan untuk mengetahui perubahan dari tahun ke tahun, serta dapat 

digunakan juga untuk mengetahui perkembangan perusahaan. 

Menurut Nurohmah (2003), perusahaan dalam menghasilkan laba 

merupakan focus utama yang harus diperhatikan karena dalam penilaian 

prestasi perusahaan (menggunakan analisis fundamental). Laba perusahaan 

dapat dijadikan indicator dalam memenuhi kewajiban dan juga bisa dijadikan 

sebagai penciptaan nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

Tujuan utama investor (pemodal) menanamkan modalnya pada 

sekuritas terutama saham adalah untuk mendapatkan return (tingkat 

pengembalian) yang maksimal dengan resiko tertentu atau memperoleh return 
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tertentu dengan resiko minimal. Return dapat diperoleh dari dua bentuk, yaitu 

deviden dan capital gain (kenaikan harga jual saham atas harga belinya), 

sehingga investor akan memilih saham perusahaan mana yang akan 

memberikan return yang tinggi. Harga pasar saham memberikan ukuran yang 

obyektif mengenai nilai investasi sebuah perusahaan. Oleh karena itu harga 

saham merupakan harapan investor. Kinerja perusahaan akan menentukan 

tinggi rendahnya harga saham di pasar modal. 

Terdapat dua jenis analisis yang bisa digunakan untuk menemukan nilai 

saham yaitu Analisis Sekuritas Fundamental (Fundamental Security Analysis)

atau Analisis Perusahaan (Company Analysis) dan Analsis Teknis (Tehnical 

Analysis).  

Analisis Fundamental adalah analisis yang menggunakan data 

fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya : 

laba, deviden yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya. Sedangkan 

Analisis Teknis adalah analisis yang menggunakan data pasar dari saham, 

misalnya : harga dan volume transaksi saham. (Jogianto, 2003). 

Analisa rasio keuangan merupakan instrumen analisa perusahaan yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Dengan analisa rasio keuangan ini dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Perusahaan yang 

melakukan penjualan kepada masyarakat bertujuan untuk menambah modal 

kerja perusahaan, perluasan usaha dan diversifikasi produk. Untuk menarik 
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investor, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerjanya. Pengukuran 

kinerja dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Investor tertarik 

dengan saham yang memiliki return positif dan tinggi karena akan 

meningkatkan kesejahteraan investor. Investor sebelum melakukan investasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEJ melakukan analisis kinerja perusahaan 

antara lain menggunakan rasio keuangan sehingga kinerja keuangan 

perusahaan berkaitan dengan return perusahaan (Husnan, 2003 :44). 

Menurut penelitian yang dilakukan Dyah Kumala Trisnaeni (2007) 

diperoleh bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari EPS, DER, ROI, ROE, 

dan PER tidak berpengaruh secara serentak terhadap terhadap return saham  

Sumilir (2002) melakukan analisis pengaruh EPS, Leverage Ratio, ROI, 

dan ROE terhadap return saham. Hasilnya variable independen secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

Rachmawati (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja 

financial yang diukur dari ROE, DER, EPS, DPS, dan PER terhadap 

perubahan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-

sama lima variable tersebut berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Meskipun 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 
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mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui apakah 

suatu perusahaan telah berhasil menciptakan suatu nilai atau tidak. 

Melihat hal tersebut diatas maka Stewart dan Stren dari Stewart & Co 

of New York City, menciptakan konsep baru yaitu Economic Value Added 

(EVA). Economic Value Added (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 (Economic Value Added) merupakan indikator tentang 

adanya penciptaan nilai dari suatu investasi. EVA juga digunakan untuk 

mengukur apakah ada nilai tambah bagi pemegang saham atau investor. 

Penelitian yang dilakukan Lehn dan Makhija dalam Rohmah (2004), 

meneliti keterkaitan antara berbagai pengukur kinerja seperti EVA, ROA, 

ROE dengan tingkat pengembalian saham. Hasilnya EVA mempunyai 

hubungan yang paling erat dengan tingkat pengembalian saham. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh majalah SWA (2001), sebesar 

50,66% perusahaan membukukan laba bersih. Namun, berdasarkan evaluasi 

dengan pendekatan EVA, ternyata hanya 20,7% perusahaan yang memperoleh 

EVA positif. Ini berarti, sebagian besar perusahaan publik di Indonesia belum 

mampu menghasilkan tingkat pengembalian modal yang sepadan untuk 

menutup resiko dan biaya investasi yang ditanamkan investor. 

Candrawati dan Hartono dalam (Resmi, 2002) melakukan penelitian 

dengan EVA dan ROA, manakah diantara kedua variable ini yang mempunyai 
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korelasi yang paling kuat dengan return saham. Hasil yang didapat 

menunjukkan bahwa ROA mempunyai hubungan yang paling kuat dengan 

return saham  dan signifikan pada taraf uji two-tailed 5%, sedangkan korelasi 

antara EVA dan return saham tidak signifikan pada taraf uji two-tailed 5%. 

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan 

menganalisis kembali factor yang mempengaruhi return saham yaitu kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan disini menggunakan rasio keuangan 

yaitu DER,ROE,ROA,EPS,dan PER. Oleh karena rasio keuangan memiliki 

keterbatasan yaitu tidak menggunakan perhitungan biaya modal, maka 

economic value added (EVA) juga digunakan untuk melengkapi rasio 

keuangan.  Jadi pengukuran kinerja keuangan disini menggunakan DER, 

ROE, ROA, EPS, PER, dan EVA. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menguji secara 

empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu DER, 

ROE, ROA, EPS, PER, dan EVA terhadap return saham. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja keuangan yang terdiri dari DER, ROE, ROA, EPS, PER, 

dan EVA berpengaruh secara serentak terhadap return saham ? 

2. Apakah kinerja keuangan yang terdiri dari DER, ROE, ROA, EPS, PER, 

dan EVA berpengaruh secara parsial terhadap return saham ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh secara serentak kinerja keuangan yang terdiri dari 

DER, ROE, ROA, EPS, PER, dan EVA terhadap return saham. 

2. Mengetahui pengaruh secara parsial kinerja keuangan yang terdiri dari 

DER, ROE, ROA, EPS, PER, dan EVA terhadap return saham. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan antara lain : 

1. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan melakukan investasi dalam bentuk saham. 

2. Bagi perusahaan (emiten), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan nantinya dalam mengambil kebijakan manajemen 

khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.  

3. Bagi mahasiswa, sebagai masukan yang dapat dimanfaatkan dalam 

penelitian lebih lanjut dari penelitian serupa, atau sebagai acuan dalam 

penelitian lain. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja atau performance seringkali dikaitkan dengan kondisi 

keuangan perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai 

oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan 

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan 

sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat 

berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran.  

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 

dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting 

dalam hal ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 

Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan 

perimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya. (IAI, 2001)  
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2. Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, 

pengendalian, dan proses transaksional bagi kalangan perusahaan 

sekuritas, fund manager, eksekutif perusahaan, pemilik, pelaku bursa, 

kreditur serta stakeholder lainnya. Penilaian kinerja perusahaan oleh 

stakeholder digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap perusahaan. 

Kepentingan terhadap perusahaan tersebut berkaitan erat dengan harapan 

kesejahteraan yang mereka peroleh.  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang dapat 

mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan.  

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan bertujuan untuk: 

a. Memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan 

penting mengenai asset yang digunakan dan untuk memacu para 

manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan 

kepentingan perusahaan.  

b. Mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha. 

(Govindarajan, penerjemah kurniawan, 2002)  
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3. Informasi Laporan Keuangan 

Sebelum seorang investor memutuskan akan menginvestasikan 

dananya di pasar modal, ada kegiatan terpenting yang perlu untuk 

dilakukan, yaitu penilaian yang cermat terhadap emiten. Seorang investor 

harus percaya bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi yang 

benar, system perdagangan di bursa dapat dipercaya, serta tidak ada pihak 

lain yang memanipulasi informasi dan perdagangan tersebut (Rosyadi, 

2002). Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasinya. 

Laporan keuangan memberikan informasi yang berhubungan dengan 

profitabilitas, resiko, aliran kas, yang seluruhnya akan mempengaruhi 

harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan 

tersebut. 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan keuangan dan data keuangan dalam rangka 

untuk memperoleh ukuran-ukuraran dan hubungan-hubungan yang berarti 

dan berguna dalam rangka pengambilan keputusan. 

Bagi para investor yang akan melakukan analisis perusahaan, 

informasi laporan yang dikeluarkan perusahaan merupakan salah satu jenis 

informasi yang mudah didapatkan dibandingkan alteratif informasi yang 

lainnya. Selain itu informasi laporan keuangan sudah cukup 

menggambarkan kepada kita sejauh mana perkembangan kondisi 
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perusahaan selama ini dan apa saja yang telah dicapainya. Selain itu kita 

juga bisa melihat prospectus perusahaan selama operasinya hanya dengan 

membaca dan melihat laporan keuangan. 

Koesno (dalam Resmi, 2002) mengatakan bahwa salah satu factor 

penting yang mempengaruhi pengharapan investor adalah kinerja 

keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan perusahaan dapat menjadi 

petunjuk arah naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Selain itu 

analisis terhadap informasi laporan keuangan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan oleh investor untuk mengetahui perbandingan antara 

nilai intrinsic saham perusahaan dengan harga pasar saham perusahaan 

yang bersangkutan, dan atas pertimbangan tersebut investor dapat 

mengambil keputusan apakah membeli ataukah menjual saham perusahaan 

yang bersangkutan. Laporan keuangan dibagi menjadi tiga yaitu : 

a. Neraca yang menggambarkan kondisi financial pada waktu tertentu. 

b. Laba Rugi menggambarkan kondisi profitabilitas perusahaan pada 

periode tertentu. 

c. Laporan arus kas menggambarkan aliran kas yang bersumber dari 

tiga sumber atau aktivitas yaitu : aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

dan aktivitas pendanaan. 
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4. Return Investasi pada Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi dan return ekspektasi yang 

belum terjadi namun di harapkan dapat terjadi dimasa mendatang. Return 

realisasi (Realized Return) merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

perusahaan dan dihitung berdasarkan data hitoris. Return ekspektasi 

(Expected Return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya 

sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. (Jogiyanto, 2000). 

Husnan (dalam Resmi, 2002) mengatakan bahwa meskipun disebut 

sebagai return saham atau tingkat keuntungan, sebenarnya tingkat 

keuntungan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai presentasi perubahan 

harga saham. Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk 

memaksimumkan return, tanpa melupakan factor atas investasi yang 

dilakukan. 

Selain memperhatikan return, investor juga perlu mempertimbangkan 

resiko yang akan didapat akibat investasi tersebut. Resiko merupakan 

kemungkinan perbedaan antara return actual yang diterima dengan return 

yang diharapkan. 
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Komponen return meliputi:  

a. Capital Gain / loss merupakan keuntungan / kerugian bagi investor 

yang diperoleh dari kelebihan harga jual / harga beli diatas harga beli / 

harga jual yang keduanya terjadi dipasar sekunder.  

b. Yield merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor 

secara periodik, misalnya berupa deviden atau bunga. Yield dinyatakan 

dalam presentase dari modal yang ditanamkan. 

Actual return yang diterima oleh investor belum tentu sama dengan 

tingkat return yang diharapkan karena adanya factor resiko, sehingga 

investor yang rasional perlu unutk memperkirakan besarnya resiko dan 

tingkat keuntungan dari seluruh asset yang ada di pasar. Untuk itu 

pembentukan model-model keseimbangan umum sangat berguna untuk 

menjelaskan hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan serta 

menentukan ukuran resiko yang relevan bagi setiap asset, juga dapat 

bermanfaat untuk penentuan harga asset. 

5. Alasan Penggunaan Rasio dan EVA 

a. Rasio 

Untuk mengetahui atau menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak 

ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang 

menghubungkan dua kata keuangan yang satu dengan yang lainnya. 

Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan 

pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 
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perusahaan bagi para analis yang ahli dan berpengalaman 

dibandingkan dengan analisis yang hanya didasarkan atas data 

keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio. 

Analisis rasio keuangan yang menghubungkan unsur-unsur neraca 

dan laba rugi dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan 

dan penilaian posisi keuangannya. Analisis rasio juga memungkinkan 

manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan investor, 

dan juga memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-

kira dana dapat diperoleh. Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis 

perbandingan. Pertama, analisis dapat memperbandingkan rasio 

sekarang dengan rasio masa lalu, yang kedua membandingkan rasio 

perusahaan dengan rasio perusahaan lain yang sejenis atau dengan 

rata-rata industri pada satu titik yang sama. 

Rasio-rasio dikelompokkan dalam lima kelompok dasar yaitu : 

1) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka pendek tepat 

pada waktunya. Tingkat likuiditas yang tinggi memperkecil 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban fiansial 

jangka pendek kepada  kreditur dan berlaku pula sebaliknya. 
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Rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan 

hutang lancar, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan 

mengelola aktiva lancar perusahaan, sehingga mampu 

membayar utang jangka pendek tepat pada waktu yang 

dibutuhkan. Tingi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi 

minat investor untuk menginvestasikan dananya. Makin besar 

rasio ini maka makin efisien perusahaan dalam 

mendayagunakan aktiva lancar perusahaan. 

Rasio likuiditas terdiri dari : 

a) Quick Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

cashflow perusahaan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja 

b) Current Ratio 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar 

menutupi kewajiban lancar. Semakin besar rasio ini maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi 

jangka pendeknya. 

2) Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Profitasbilitas diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 
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produktif, dengan demikian profitabilitas perusahaan dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam 

suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

efisien perusahaan tesebut dalam memanfaatkan fasilitas 

perusahaan. 

Rasio Profitabilitas terdiri dari : 

a) Gross Profit Margin 

Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat dipakai 

perusahaan dari setiap Rupiah penjualannya, yang berarti 

dilihat dari komponen penjualan bersih dan harga pokok 

penjualan. 

b) Contribution Margin 

Rasio yang digunakan mengukur seberapa besar hasil 

penjualan dapat digunakan untuk menutup biaya variabel 

emiten. 

c) Return on Asset (ROA) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik 

manajemen menggunakan seluruh asset yang dimiliki 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d) Return on Equity (ROE) 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hasil 

laba emiten yang dapat dinikmati oleh investor. ROE yang 

tinggi bisa berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki 

peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi 

pemegang saham. 

e) Net Profit Margin 

Mengukur seberapa besar kontribusi penjualan terhadap 

laba bersih perusahaan 

3) Rasio Solvabilitas 

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila 

perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban keuangan 

jangka pendek ataupun kewajiiban jangka panjang. Rasio ini 

merupakan perbandingan total aktiva dan utang serta utang dan 

ekuitas. Proporsi utang untuk investasi dan operasi. 

Rasio solvabilitas terdiri dari : 

a) Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggambarkan total hutang dan total equitas 

dalam pendanaan perusahaan dan kemampuan modal 

sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. DER merupakan rasio solvabilitas yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 
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memenuhi kewajiban jangka panjangnya, sehingga bisa 

melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang atau 

kewajiban. Semakin tinggi DER, semakin besar presentase 

modal asing yang digunakan dalam operasional perusahaan, 

atau semakin besar DER menandakan struktur permodalan 

usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif 

terhadap ekuitas. 

b) Longterm Debt Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan  antara 

dana investasi yang menggunakan hutang dan 

menggunakan ekuitas. 

c) Interest Coverage Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar 

prosentase sisa laba setelah digunakan untuk membayar 

kewajiban beban bunga. 

4) Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan dari pihak 

manajemen dalam mengelola asset-assetnya. 

Rasio aktifitas terdiri dari : 

a) Invetory Turnover 

b) Total Asset Turnover 
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5) Rasio Nilai Pasar 

Rasio ini mengukur kemapuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai pada masyarakat terutama pemegang saham 

dan calon investor (Harianto dan Sudomo, 2001:155). Hal ini 

dilakukan karena seorang investor dalam melakukan investasi 

saham akan berharap untuk mendapatkan imbalan berupa laba 

atau peningkatan nilai ekonomi saham. 

Rasio nilai pasar terdiri dari : 

a) Price Earning Ratio (PER) 

PER mempunyai arti yang cukup penting dalam menilai 

suatu saham, rasio ini merupakan suatu indikasi tentang 

harapan masa depan suatu perusahaan. PER merupakan 

fungsi dari pendapatan yang diharapkan di masa yang akan 

datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari 

pendapatan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula 

PER. 

b) Earning per Share (EPS) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur presentase laba 

terhadap harga saham. Laba per lembar saham merupakan 

jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar 

saham biasa. EPS yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 
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kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham. 

Dengan demikian EPS menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan 

laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. 

c) Devident Per Share (DPS) 

Mengukur seberapa besar presentase deviden terhadap 

harga saham. Perusahaan dengan variabel DPS yang tinggi 

diyakini mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang 

b. Economic Value Added (EVA) 

EVA (Economic Value Added) adalah ukuran nilai tambah 

ekonomis (value creation) yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat 

dari aktifitas atau strategi manajemen. EVA yang positif menandakan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi 

tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya EVA yang negatif 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat 

pengembalian lebih rendah daripada biaya modalnya. 

Istilah EVA pertama kali dipopulerkan oleh Stern Steward 

Manajemen Service yang merupakan perusahaan konsultan dari 

Amerika Serikat. EVA merupakan laba operasi setelah pajak (after tax 
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operating income) dikurangi dengan total biaya modal (total cost of 

capital), dimana total biaya modal yang diinvestasikan. EVA 

merupakan perhitungan yang kompleks, oleh karena itu beberapa 

perusahaan memepunyai beberapa versi berbeda dalam perhitungan 

EVA dengan melakukan penyesuaian (Resmi, 2002). EVA sangat 

bermanaat untuk digunakan sebagai penilai kinerja perusahaan diaman 

memfokuskan dalam pencapaian nilai (value creation). 

Menurut (Mirza, 1999) dalam menilai EVA dapat dinyatakan 

bahwa : 

EVA > 0 Perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah 

ekonomi melalui kegiatan-kegiatan operasinya 

sehingga mampu membayar seluruh kewajibannya 

kepada penyedia dana dan pemerintah (pajak) tetapi 

juga mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi 

bagi perusahaan. 

EVA = 0 Perusahaan hanya mampu menghasilkan laba yang 

cukup untuk memenuhi kewajibannya pada 

penyedia dana dan pemerintah tanpa menghasilkan 

laba yang lebih atau Break Even Point 

EVA < 0 Perusahaan tidak mampu menghasilkan nilai 

tambah ekonomi karena laba yang dihasilkan tidak 

mencukupi kebutuhan untuk memenuhi 
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kewajibannya kepada penyedia dana dan 

pemerintah. 

Ada tiga hal utama yang membedakan EVA dengan tolak ukur 

keuangan lain (McDaniel, Gadkari dan Fiksel 2000) yaitu : 

1) EVA tidak dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Pengguna EVA bisa menyesuaikan kondisi spesifik. 

2) EVA dapat mendukung setiap keputusan dalam sebuah perusahaan, 

mulai dari invesasi modal, kompensasi karyawan, dan kinerja unit 

bisnis. 

3) Struktur EVA relative sederhana membuatnya bisa digunakan oleh 

bagian engineering, environmental, dan personil lain sebagai alat 

yang umum untuk mengkomunikasikan aspek yang berbeda dari 

kinerja keuangan. 

Keunggulan EVA menurut Teuku Mirza (1997) yaitu EVA 

memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhatikan 

beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Dengan 

diperhitungkannya biaya modal maka dapat diketahui apakah 

perusahaan dapat menciptakan nilai tambah atau tidak. Kelebihan 

EVA yang lain adalah dapat digunakan secara mandiri tanpa 

memerlukan data pembanding. 

Disamping keunggulan diatas, EVA juga memiliki kelemahan 

yaitu EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu periode 
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tahun tertentu. Padahal nilai perusahaan merupakan akumulasi EVA 

selama umur perusahaan. Sehingga suatu perusahaan mempunyai nilai 

EVA pada periode tertentu postif tetapi nilai perusahaan tersebut 

rendah karena nilai EVA dimasa lalunya negatif. (Dewi dikutip dalam 

Utama,2002). 

Kelemahan EVA menurut Teuku Mirza (1997), yaitu dalam 

perhitungan biaya modalnya EVA relatif sulit karena memerlukan data 

yang lebih banyak dan dianalisa secara lebih mendalam. Dengan 

demikian secara tidak langsung mendorong para eksekutif untuk 

berfikir dan bertindak seperti para pemegang saham, yaitu memilih 

tingkat investasi yang meningkatkan tingkat return dan 

meminimumkan tingkat biaya modal (cost of capital) sehingga nilai 

perusahaan dapat maksimum. 

6. Pengaruh antara DER, ROE, ROA, PER, EPS, EVA terhadap Return 

Saham 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggambarkan total hutang dan total equitas dalam 

pendanaan perusahaan dan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Agnes, 2001). DER 

merupakan rasio solvabilitas yang menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Prastowo, 

2002) sehingga bisa melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang 

atau kewajiban. Semakin tinggi DER, semakin besar presentase modal 
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asing yang digunakan dalam operasional perusahaan, atau semakin 

besar DER menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. DER yang 

semakin tinggi menunjukan semakin besarnya proporsi hutang 

terhadap ekuitas, sehingga mencerminkan resiko perusahaan yang 

relatif tinggi dan resiko yang ditanggung investor juga akan semakin 

tinggi. Pada akhirnya investor akan menghindari saham perusahaan 

yang memiliki DER tinggi. 

b. Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio dari laporan keuangan yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh return bagi investasi yang 

telah dilakukan investor (pemegang saham), atau dapat dikatakan 

bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang menjadi 

hak stockholders (Brigham E. F., 2001) 

c. Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio yang mengukur tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan. ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba 

bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan 

menggunakan seluruh kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA 

tergantung pada pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen yang 

menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Semakin tinggi 

ROA semakin efisien operasional perusahaan dan sebaliknya. 

Rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya asset perusahaan 
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yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, 

kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi di bawah normal, dan 

lain-lain.ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba 

bagi perusahaan. Jika ROA negative, menunjukkan dari penggunaan 

total aktiva perusahaan mengalami kerugian. 

d. Earning per Share (EPS) 

EPS adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Semakin besar rasio 

ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan semakin besar dan 

menunjukkan tingkat keuntungan yang besar pula. Semakin besar 

tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham bagi pemiliknya maka semakin profitable dan menarik 

investasi pada perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan efek 

positif pada harga saham. Oleh karena itu perusahaan yang stabil 

biasanya memperlihatkan stabilitas pertumbuhan EPS setiap 

triwulannya dan berfluktuatif jika sebaliknya. 

e. Price Earning Ratio (PER) 

PER mempunyai arti yang cukup penting dalam menilai suatu saham, 

rasio ini merupakan suatu indikasi tentang harapan masa depan suatu 

perusahaan. PER merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan 

di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari 

pendapatan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula PER. PER 
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secara teoritis merupakan indicator yang dapat digunakan menentukan 

apakah harga saham saham tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah, 

sehingga para (calon) investor dapat menentukan kapan sebaiknya 

saham dibeli atau dijual. 

f. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan hasil pengurangan biaya modal terhadap laba 

operasi setelah pajak (Mirza, 1999). EVA bisa dijadikan indicator dari 

keberhasilan manajemen dalam memilih dan mengolah sumber-

sumber dana yang ada di perusahaan. EVA yang positif menandakan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi 

tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya EVA yang negatif 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat 

pengembalian lebih rendah daripada biaya modalnya. 

MVA tidak digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa MVA 

digunakan untuk mengukur seluruh pengaruh kinerja manajerial sejak 

perusahaan berdiri hingga sekarang. MVA adalah Economic Value 

Added (EVA) yang dihasilkan kinerja manajerial sepanjang umur 

perusahaan yang di-present value-kan (Teuku Mirza & Imbuh S, 

1999). 

Peningkatan Market Value Added (MVA) dapat dilakukan dengan 

cara meningkatkan Economic Value Added (EVA) yang merupakan 
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pengukuran internal kinerja operasional tahunan. Jadi MVA 

dipengaruhi oleh EVA, sehinga tidak perlu memasukkan MVA dalam 

variabel penelitian ini. 

B. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Dyah Kumala Trisnaeni (2007) tentang pengaruh kinerja keuangan yang 

terdiri dari EPS, DER, ROI, ROE, dan PER terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta dan untuk mengetahui rasio 

yang dominan yang mempengaruhi return saham perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya menunjukkan rasio keuangan yang terdiri 

dari EPS, DER, ROI, ROE, dan PER tidak berpengaruh secara serentak 

terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

Rasio keuangan yang berpengaruh secara parsial terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta adalah rasio 

PER sehingga secara langsung rasio ini dominan mempengaruhi 

perubahan return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. 

2. Sumilir (2002) melakukan analisis pengaruh EPS, Leverage Ratio, ROI, 

dan ROE terhadap return saham. Berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda, variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham.  

3. Rachmawati (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja 

financial yang diukur dari ROE, DER, EPS, DPS, dan PER terhadap 

perubahan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
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bersama-sama lima variable tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

4. Lehn dan Makhija dalam Rohmah (2004), meneliti keterkaitan antara 

berbagai pengukur kinerja seperti EVA, ROA, ROE dengan tingkat 

pengembalian saham yang secara umum dianggap sebagai pengukur yang 

terbaik dari kinerja perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka 

menemukan bahwa dibandingkan dengan pengukuran lainnya, EVA 

mempunyai hubungan yang paling erat dengan tingkat pengembalian 

saham. Dari hasil temuan ini, mereka mendukung keefektifan EVA 

sebagai pengukur kinerja perusahaan. 

5. Majalah SWA (2001), dari 227 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 2002, 115 

perusahaan (50,66%) membukukan laba bersih. Namun, berdasarkan 

evaluasi dengan pendekatan EVA, ternyata hanya 47 perusahaan (20,7%) 

yang memperoleh EVA positif. Ini berarti, sebagian besar perusahaan 

publik di Indonesia belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian 

modal yang sepadan untuk menutup resiko dan biaya investasi yang 

ditanamkan investor. 

6. Candrawati dan Hartono dalam (Resmi, 2002) melakukan penelitian 

dengan EVA dan ROA, manakah diantara kedua variable ini yang 

mempunyai korelasi yang paling kuat dengan return saham. Hasil yang 

didapat menunjukkan bahwa ROA mempunyai hubungan yang paling kuat 

dengan return saham (70%) dan signifikan pada taraf uji two-tailed 5%, 
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sedangkan korelasi antara EVA dan return saham hanya sekitar 10% dan 

tidak signifikan pada taraf uji two-tailed 5%. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Model penelitian menggambarkan pengaruh antar variabel-variabel penelitian 

dan bentuk hipotesis yang dirumuskan. 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya, semakin tinggi DER maka semakin besar 

prosentase modal asing yang digunakan dalam operasional perusahaan, 

sehingga mencerminkan resiko perusahaan yang relative tinggi dan resiko 

yang ditanggung investor juga akan semakin tinggi. Pada akhirnya 

Debt to Equity Ratio 

Return on Asset 

Earning per Share 

Economic Value Added 

Price Earning Ratio 

Return on Equity 

Return Saham 
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investor akan menghindari saham perusahaan yang memiliki DER tinggi, 

yang akan berpengaruh terhadap harga saham dan return. 

2. Return on Equity (ROE) menunjukkan seberapa besar keuntungan yang 

menjadi hak stockholders. 

3. Return on Asset (ROA) ROA digunakan untuk mengetahui besarnya laba 

bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan 

menggunakan seluruh kekayaannya. Semakin tinggi ROA semakin efisien 

operasional perusahaan dan sebaliknya. ROA yang positif menunjukkan 

bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan 

mampu memberikan laba bagi perusahaan. 

4. Earning per Share (EPS) menunjukkan semakin besar tingkat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi 

pemiliknya maka semakin profitable dan menarik investasi pada 

perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan efek positif pada harga 

saham. 

5. Price Earning Ratio (PER) merupakan fungsi dari pendapatan yang 

diharapkan di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

dari pendapatan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula PER. 

6. Economic Value Added (EVA) yang positif menandakan perusahaan 

berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu 

menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi tingkat biaya modalnya. 

7. Return merupakan variabel dependent yang dihitung berdasarkan data 

historis tahunan. 
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D.  HIPOTESIS 

Pengujian hipotesis untuk membuktikan pengaruh kinerja keuangan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah 

dengan menggunakan hipotesis seperti berikut ini : 

H1 = Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI 

H2 = Return on Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

H3 = Return on Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

H4 = Earning per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

H5 = Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI 

H6 = Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI 

H7 = Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Retrun on Asset 

(ROA), Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan secara 
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bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh perusahaan yang sahamnya 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 

pada periode 2005-2007, dengan alasan bahwa pada umumnya perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang dominant dalam Bursa Efek 

Indonesia dan memiliki tingkat sensifitas yang tinggi ketika ada kebijakan 

baik intern maupun ekstern. 

3. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu suatu metode dimana pengambilan data-data dengan 

kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut meliputi : 

a. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang tergabung dalam 

perusahaan manufaktur. 

b. Perusahaan tersebut membagikan deviden setiap tahunnya selama 

tiga tahun berturut-turut dari tahun 2005-2007. 
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c. Perusahaan yang diteliti melaporkan laporan keuangan (Annual 

Report) secara lengkap dan mencantumkan biaya bunga selama 

periode 2005-2007. 

B. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variable : 

1. Variabel Dependen yaitu variabel yang mempunyai ketergantungan 

terhadap variabel lain. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

return saham. Saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perunahan harga periode yang dihitung dengan periode sebelumnya dan 

ditambah dengan Dividend Yield. Karena return terdiri dari Capital Gain / 

Loss dan Yield. 

Besarnya return saham dapat dihitung sebagai berikut : 
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Keterangan : 

=itR return saham i pada periode t 

=tP harga saham i pada periode t 

1−tP =harga saham i pada periode t-1 

Dt = deviden yang dibayar pada periode t 

Pt = harga saham pada periode t 
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2. Variabel independent adalah variabel bebas atau tidak terikat dengan 

variabel lain. Adapun variabel independent dalam penelitian ini antara lain  

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggabarkan perbandingan utang dan equitas dalam 

pendanaan perusahaan dan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut unutk memenuhi seluruh kewajibannya. 

DER dapat dihitung sebagai berikut : 

b. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengelola modal 

sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham 

perusahaan. 

ROE dapat dirumuskan sebagai berikut : 

c. Return on Asset (ROA) 

Rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas aktiva yang didanai 

oleh pemegang saham dan kreditor, maka rasio harus dapat 
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memberikan ukuran produktifitas aktiva dalam pengembaliannya 

kepada kedua belah pihak (Sawir,2001) menyatakan rumus ROA 

sebagai berikut : 

d. Earning  per Share (EPS) 

EPS merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan bagi pemegang saham. EPS dapat 

dihitung sebagai berikut : 

e. Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini merupakan suatu indikasi tentang harapan masa depan suatu 

perusahaan. PER merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan 

di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari 

pendapatan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula PER. PER 

secara teoritis merupakan indicator yang dapat digunakan menentukan 

apakah harga saham saham tertentu terlalu tinggi dan terlalu rendah, 

sehingga para (calon) investor dapat menentukan kapan sebaiknya 

saham dibeli atau dijual. PER dapat dihitung sebagai berikut : 
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f. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan hasil pengurangan biaya modal terhadap operasi 

setelah pajak. Menurut Teuku Mizan dan Imbuh S (dalam Resmi,2002) 

EVA adalah suatu estimasi dari laba riil (true economic profit) suatu 

perusahaan dalam waktu satu tahun, yang secara substansial berbeda 

dengan laba akuntansi. Perhitungan EVA dengan rumus : 

1) Menghitung NOPAT ( Net Operating After Tax) Rumus :  

NOPAT = EAT + IAT  

Definisi : EAT  :  Laba bersih (Earning After Tax) 

 IAT   :  Interest After Tax 

 IAT  :  Biaya bunga x (1-t) 

2) Menghitung Invested Capital  

Rumus :  

Invested Capital = Total hutang dan Ekuitas – Pinjaman jangka 

pendek tanpa bunga 

Keterangan :  

Total hutang dan ekuitas menunjukkan beberapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Pinjaman 

jangka pandek tanpa bunga merupakan pinjaman yang digunakan 

perusahaan yang pelunasan maupun pembayarannya akan 

dilakukan dalam jangka pendek ( satu tahun sejak tanggal neraca) 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, dan 
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atas pinjaman itu tidak dikenai bunga, seperti hutang usaha, hutang 

pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan lain-lain. 

3) Menghitung WACC ( Weighted Average Cost Of Capital)  

Rumus :  

WACC = [Kd (1 - T) × D] + ( Ke × E )

Langkah-langkah menghitung WACC : 

a) Menghitung Biaya Hutang (Kd )

Karena bunga bersifat mengurangi pajak, maka diperlukan 

penyesuaian pajak sehingga Kd dikonversikan sebagai biaya 

hutang setelah pajak (cost of debt after tax), dan rumusnya 

menjadi : 

Kd* = Kd (1 - T) 

b) Menghitung Tingkat Modal dari Hutang (D) 

c) Menghitung Biaya Modal Sendiri (Ke)

Mengunakan Discounted Cash Flow Model (DCF). DCF 

menghitung biaya modal sendiri (Ke) sebagai nilai dividen atau 

harga saham ditambah dengan persentase pertumbuhan dari 

dividen tersebut (dengan asumsi pertumbuhan konstan). 

(Brigham dan Gapenski, 1994). Dimana : 
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Ke = Dividend Yield + g 

Ke = Dividend Yield + (Plowback Ratio × r) 

Ke = Dividend Yield + [(1 – Dividend Payout) × r] 

Keterangan : Ke = biaya modal sendiri 

 g = tingkat pertumbuhan yang diharapkan 

 r = tingkat pengembalian 

Perhitungan tingkat pengembalian (r) adalah dengan 

menggunakan pendekatan laba bersih operasi setelah pajak 

(NOPAT) dikurangi dengan proporsi modal yang 

diinvestasikan. 

Capital
NOPATr =

ModalSahamgTotalHu
NOPATr

+
=

tan
 

d) Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) 

4) Menghitung Capital Charges  

Rumus :  

Capital Charges = WACC × Invested Capital  

5) Menghitung Economic Value Added (EVA)  

Rumus :  

EVA = NOPAT − Capital Charges  
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Atau  

EVA = NOPAT − ( WACC × Invested Capital )  

 

C. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana 

data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung (data dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip 

(data documenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. (Indriantoro, 

1999). 

Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Laporan keuangan tahunan (Annual Report) yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang menjadi obyek penelitian selama periode 2005-2007. 

2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti DER, ROA,ROE, EPS, 

PER perusahaan dan laporan keuangan perusahaan diperoleh secara 

langsung dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Sedangkan 

variabel EVA belum dijumpai dalam laporan keuangan sehingga 

menghitung sendiri. Beberapa komponen dalam penghitungan EVA antara 

lain : total hutang, beban bunga, modal awal, equitas, dividend yield, laba 

setelah pajak (EAT) yang diambil dari laporan keuangan, Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan data base Pojok BEJ UNS. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencatatan seperlunya 

dari sumber data yang terkait. 

Data yang dikumpulkan berasal dari : 

1. Kinerja keuangan perusahaan yang digunakan adalah rasio keuangan dan 

EVA, yang dihitung berdasarkan laporan keuangan perusahaan 

manufaktur periode 2005 – 2007. Data tersebut diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). 

2. Return saham diperoleh dari IDX dan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). 

 

E. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. 

Karena jenis data dalam penelitian ini dalah jenis data sekunder. Uji asumsi 

klasik ini dilakukan agar model regresi pada penelitian ini signifikan dan 

representative, maka model regresi tersebut harus memenuhi asumsi dasar 

klasik. Asumsi dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi autokorelasi, 

multikolinearitas, dan heterokedastisitas diantara variabel-variabel bebas 

dalam regresi tersebut. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas data yang digunakan uji statistic Kolmograv Smirnov dengan 

criteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai yang 

signifikansinya telah ditentukan yaitu sebesar 5% (0,05). Jika nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu 

(residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji yang 

dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah uji Durbin 

Watson. yaitu dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) 

dengan nilai kritisnya atau nilai tabel. Jika nilai (d) terletak antara batas 

atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama 

dengan nol, berarti tak ada autokorelasi. 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variael-

variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada 

tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. 
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Uji multikolineritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan 

variance inflation faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah tolerance 

value  diatas 0,10 atau dengan nilai VIF kurang dari 10. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk 

mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka 

digunakan Metode Rank Spearman dengan cara meregresikan variable-

variabel bebas dengan variabel residual yang kemudian dikorelasikan 

secara matriks. Apabila nilai probabilitas dari residual lebih besar dari α =

0,05; maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas begitu juga sebaliknya 

apabila nilai dari residual lebih kecil dari α = 0,05; maka akan terjadi 

gejala heteroskedastisitas.  

F. Uji Hipotesis 

1. Model Regresi Linear Berganda 

Regresi merupakan alat yang mengukur kekuatan pengaruh antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah pengaruh antara variabel 

dependent dengan variabel independent. 

Dalam penelitian ini, model estimasi yang digunakan adalah persamaan 

linier, adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah : 

εχχχχχχ +++++++= 665544332211 bbbbbbaY
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Keterangan : 

Y = Return 

a = konstanta 

1χ = DER 

2χ =ROE 

3χ =ROA 

4χ =EPS 

5χ =PER 

6χ =EVA 

654321 ,,,,, bbbbbb = Koefisien Regresi 

ε = error 

2. Uji F – Statistik 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama.  

 

Langkah-langkah hipotesis dengan Uji F :  

a. Menentukan hipotesis  

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = 0

Semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

HA : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ b6 ≠ 0
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Semua variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Membandingkan probabilitas F-hitung dengan alpha = 5 %  

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :  

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap 

vaiabel dependen secara parsial. 

Langkah-langkah hipotesis dengan uji t : 

a. Menentukan hipotesis 

H0 : bx = 0

Variable independen x bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variable dependen. 

HA : bx ≠ 0

Variable independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variable dependen. 

b. Membandingkan profitabilitas t-hitung dengan alpha = 5% 

c. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis :  

Ho diterima apabila: -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak apabila: thitung  > ttabel atau thitung < - ttabel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Statistik Diskriptif 

Analisis statistik diskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran dari kinerja keuangan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil perhitungan statistik diskriptif adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Statistik Diskriptif Data Penelitian 

 
Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt to Equity Ratio 0,23 3,44 1,18 0,74
Return on Equity -2,42 66,27 12,89 10,62
Return on Assets -1,46 72,88 10,73 10,91
Earning Per Share -163,00 4130,00 501,27 935,99
Price Earning Ratio -49,02 47,72 10,26 12,99
Economic Value Added -967.571.058.570.341 10.400.000.000.000.000 598.776.411.583.263 2.282.268.351.773.406
Return Saham -91,80 868,11 39,89 109,47

Sumber: data sekunder diolah, 2009 

Debt to equity ratio merupakan rasio solvabilitas yang menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

(Prastowo, 2002) sehingga bisa melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu 

hutang atau kewajiban. Semakin tinggi debt to equity ratio, semakin besar 

presentase modal asing yang digunakan dalam operasional perusahaan, atau 

semakin besar debt to equity ratio menandakan struktur permodalan usaha 

lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata debt to equity ratio 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007 adalah 
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1,18% hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap rupiah dari ekuitas 

perusahaan digunakan untuk menjamin Rp 0,01 dari total hutang. 

Return on equity merupakan rasio dari laporan keuangan yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh return bagi investasi 

yang telah dilakukan investor (pemegang saham), atau dapat dikatakan bahwa 

rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang menjadi hak 

stockholders (Brigham E. F., 2001). Berdasarkan hasil perhitungan diketahui 

bahwa rata-rata return on equity perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2005-2007 adalah 12,89% hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata keuntungan stockholders dari setiap rupiah ekuitas perusahaan adalah 

sebesar Rp 0,12 atau dapat dikatakan bahwa pemegang saham rata-rata 

mempunyai hak sebesar 12,89% dari keuntungan penjualan saham. 

Return on assets merupakan salah satu rasio yang mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. Return on assets digunakan untuk mengetahui 

besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan 

menggunakan seluruh kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada 

pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi 

dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional 

perusahaan dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa 

rata-rata return on assets perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2005-2007 adalah 10,73% hal ini menunjukkan bahwa keuntungan rata-

rata dari setiap rupiah total assets perusahaan adalah sebesar Rp 0,10 atau 

dapat dikatakan bahwa rata-rata besarnya keuntungan yang diperoleh 
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perusahaan manufaktur selama tahun 2005-2007 adalah 10,73% dari seluruh 

total assets perusahaan. 

Earning per share merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Semakin besar 

rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan semakin besar dan 

menunjukkan tingkat keuntungan yang besar pula. Semakin besar tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham 

bagi pemiliknya maka semakin profitable dan menarik investasi pada 

perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan efek positif pada harga saham. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata earning per shar 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007 adalah 

501,27 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan dari setiap lembar 

saham perusahaan adalah sebesar 501,27. 

Price earning ratio merupakan suatu indikasi tentang harapan masa 

depan suatu perusahaan. Price earning ratio merupakan fungsi dari 

pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan dari pendapatan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula 

price earning ratio. Berdasarkan  hasil  perhitungan  diketahui bahwa rata-rata 

price earning ratio perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 

2005-2007 adalah 10,26% hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga pasar 

per lembar saham dari setiap laba per lembar saham perusahaan adalah sebesar 

Rp 0,10 atau dapat dikatakan bahwa besarnya harga pasar per lembar saham 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2007 

adalah 10,26% dari laba per lembar saham. 

Economic value added merupakan hasil pengurangan biaya modal 

terhadap laba operasi setelah pajak (Mirza, 1999). Economic value adde bisa 

dijadikan indikator dari keberhasilan manajemen dalam memilih dan 

mengolah sumber-sumber dana yang ada di perusahaan. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui bahwa rata-rata economic value added perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007 adalah 

598.776.411.583.263 yang bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa 

menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi tingkat 

biaya modalnya. 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk memaksimumkan 

return, tanpa melupakan faktor atas investasi yang dilakukan. Berdasarkan 

hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2007 adalah 39,89 yang 

bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa menandakan perusahaan berhasil 

meningkatkan harga saham dari tahun sebelumnya atau dapat berarti bahwa 

selama tahun 2005-2007 tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan terus 

mengalami peningkatan. 
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B. Pengujian Asumsi Klasik 

Formula atau rumus regresi diturunkan dari suatu asumsi data tertentu. 

Dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi. Jika data tidak 

memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan 

estimasi yang bias. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas data yang digunakan uji statistic Kolmograv Smirnov dengan 

criteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai yang 

signifikansinya telah ditentukan yaitu sebesar 5% (0,05). Jika nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas: 

Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Normalitas 

 
Variabel Kolmogorov 

Smirnov Z 
pvalue Keterangan 

Unstandardized Residual 0,864 0,445 Normal 
Sumber: data sekunder diolah, 2009 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS 15.0 for windows diperoleh nilai kolmogorov 
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smirnov z untuk residual (µi) sebesar 0,864 dengan probability 0,445. 

Perbandingan antara probability dengan standar signifikansi yang sudah 

ditentukan diketahui bahwa nilai probaility sebesar 0,445 lebih besar dari 

0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian 

normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena kesalahan 

pengganggu (residual) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini 

adalah uji Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai Durbin 

Watson hitung (d) dengan nilai kritisnya atau nilai tabel. Jika nilai (d) 

terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, berarti tak ada autokorelasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson 

sebesar 1,809. Pada jumlah sampel (n) = 72 dan jumlah variabel bebas (k) 

= 6, maka besarnya nilai tabel Durbin-Watson Test adalah du= 1,730 dan 

4-dl = 2,540. Hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai du 

1,730 < DW 1,809 < 2,540, maka tidak terjadi adanya autokorelasi antar 

variabel independen. 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini untuk menguji apakah ada hubungan linear antara 

variael-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan 

ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel 
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bebas. Uji multikolineritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan 

variance inflation faktor (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah tolerance 

value  diatas 0,10 atau dengan nilai VIF kurang dari 10. Berikut adalah 

hasil pengujian multikolinearitas: 

Tabel 4.3 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 
No Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1. DER (X1) 0,809 1,237 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
2. ROE (X2) 0,712 1,404 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
3. ROA (X3) 0,686 1,458 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
4. EPS (X4) 0,850 1,176 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
5. PER (X5) 0,891 1,123 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
6. EVA (X6) 0,910 1,099 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber: data sekunder  diolah, 2009 

Dengan melihat hasil pengujian multikolinearitas di atas, diketahui 

bahwa tidak ada satupun dari variabel bebas yang mempunyai nilai 

tolerance lebih kecil dari 0,1. Begitu juga nilai VIF masing-masing 

variabel tidak ada yang lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel 

bebas (independent), sehingga model regresi ini tidak ada masalah 

multikolinearitas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas Bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini maka digunakan Metode Rank Spearman dengan cara 

meregresikan variable-variabel bebas dengan variabel residual yang 

kemudian dikorelasikan secara matriks. Apabila nilai probabilitas dari 
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residual lebih besar dari α = 0,05; maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas begitu juga sebaliknya apabila nilai dari residual lebih 

kecil dari α = 0,05; maka akan terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut 

adalah hasil pengujian heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 
No Variabel rhitung P Keterangan 

1. DER (X1) -0,051 0,671 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
2. ROE (X2) 0,031 0,794 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
3. ROA (X3) 0,098 0,414 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
4. EPS (X4) -0,175 0,140 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
5. PER (X5) -0,006 0,958 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
6. EVA (X6) 0,078 0,517 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: data sekunder  diolah, 2009 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas di atas diketahui 

bahwa korelasi matriks antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

residual diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas dari residual lebih besar 

dari α = 0,05; maka model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Regresi merupakan alat yang mengukur kekuatan pengaruh antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah pengaruh antara variabel 

dependent dengan variabel independent. Adapun berdasarkan perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

pthitung Beta Coefficient Variabel 

0,006 -2,833-49,466 (Constant) 
0,839 -0,204-0,017-2,456 Debt to equity ratio  
0,002 4,1510,3633,738  Return on Equity 
0,000 7,1880,6406,421  Return on Assets 
0,002 -4,125-0,330-0,039  Earning Per Share 
0,731 -0,346-0,027-0,228  Price Earning Ratio 
0,154 -1,441-0,111-5,3E-015  Economic Value Added 

Ajd R2 = 0,614
Fhitung = 19,789 
Ftabel = 2,25 
ttabel = 1,997

Sumber: Data sekunder diolah, 2009 

Dari tabel 4.5 yang merupakan hasil pengujian regresi linier 

berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -49,466 - 2,456X1 + 3,738X2 + 6,421X3 - 0,039X4 - 0,228X5

- 5,3 × 10-15 X5

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dibuat interpretasi 

sebagai berikut: 

a = -49,466  

Nilai konstan untuk persamaan regresi adalah -49,466 dengan parameter 

negatif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya debt to equity ratio, return on 

equity, return on assets, earning per share, price earning ratio dan 

economic value added maka return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia tetap mengalami penurunan. 
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b1 = -2,456  

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel debt to equity ratio (X1) adalah      

-2,456 dengan parameter negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan debt to equity ratio sebesar 1%, maka akan menurunkan 

return saham sebesar -2,456%. 

b2 = 3,738

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel return on equity (X2) adalah      

3,738 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan return on equity sebesar 1%, maka akan semakin 

meningkatkan return saham sebesar 3,738%. 

b3 = 6,421

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel return on assets (X3) adalah 

6,421 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan return on assets sebesar 1%; maka akan semakin 

meningkatkan return saham sebesar 6,421%. 

b4 = -0,039  

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel earning per share (X4) adalah    

-0,039 dengan parameter negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan earning per share sebesar 1%; maka akan berdampak 

menurunkan return saham sebesar 0,039%. 
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b5 = -0,228  

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel price earning ratio (X5) adalah 

-0,228 dengan parameter negatif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan price earning ratio sebesar 1%; maka akan semakin 

menurunkan return saham sebesar 0,228%. 

b6 = -5,3 × 10-15 

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel economic value added (X6)

adalah -5,3 × 10-15 dengan parameter negatif. Hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi peningkatan economic value added sebesar 1%; maka akan 

berdampak menurunkan return saham sebesar 5,3 × 10-15%. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa return on assets 

mempunyai nilai koefieisen beta lebih besar dibandingkan dengan 

variabel-variabel lainnya yaitu sebesar 0,640. Hal ini menunjukkan bahwa 

return on assets merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2005-2007. 

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis 

Ho :  b1 = b 2 = b 3 = b 4 = b 5 = b 6= 0
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Artinya debt to equity ratio, return on equity, return on assets, 

earning per share, price earning ratio dan economic value added 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Ha :  b1 ≠ b 2 ≠ b 3 ≠ b 4 ≠ b 5 ≠ b 6 ≠ 0

Artinya debt to equity ratio, return on equity, return on assets, 

earning per share, price earning ratio dan economic value added 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

b. Menentukan level of significant 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh Ftabel sebagai berikut: 

Ftabel = α; k-1; n-k 

 = 0,05; 7-1; 72-7 

 = 0,05; 6; 65

= 2,25

c. Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila Fhitung < 2,25 

Ho ditolak apabila Fhitung > 2,25 

2,25 

Daerah 
Tolak 

Daerah 
Terima 
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d. Hasil Fhitung 

Hasil perhitungan nilai Fhitung yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 15.0 for windows adalah 19,789. 

e. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 19,789 > 2,25; 

sehingga Ho ditolak, artinya debt to equity ratio, return on equity, 

return on assets, earning per share, price earning ratio dan economic 

value added secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini dipergunakan untuk menghitung seberapa besar 

varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen. R2 yang digunakan adalah R2 yang telah mempertimbangkan 

jumlah variabel independen dalam suatu model regresi atau disebut R2

yang telah disesuaikan (Adjusted-R2). Dalam penelitian ini digunakan 

adjusted-R2 karena menurut Singgih (2000:167), jika jumlah variabel 

independen yang diteliti lebih dari dua variabel, lebih baik digunakan 

adjusted-R2.

Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R2) sebesar 0,614. Hal ini berarti bahwa debt to equity ratio, return on 

equity, return on assets, earning per share, price earning ratio dan 

economic value added memberikan sumbangan sebesar 61,4%, terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-
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2007, sedangkan sisanya sebesar 38,6% dapat dijelaskan oleh variabel 

yang lain di luar model. 

4. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen 

terhadap vaiabel dependen secara parsial. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

a. Debt to Equity Ratio (X1)

1) Hipotesis 

Ho : b1 = 0, artinya debt to equity ratio tidak berpengaruh 

signifikan return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ha : b1 ≠ 0, artinya debt to equity ratio berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  
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3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar -0,204. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel debt to equity ratio 

(X1) diperoleh nilai thitung = -0,204 < 1,997; sehingga Ho diterima,

artinya debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

b. Return on Equity (X2)

1) Hipotesis 

Ho : b2 = 0, artinya return on equity tidak berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Ha : b2 ≠ 0, artinya return on equity berpengaruh signifikan return 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  

3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar 4,151. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel return on equity (X2)

diperoleh nilai thitung = 4,151 > 1,997; sehingga Ho ditolak, artinya 

return on equity berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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c. Return on Assets (X3)

1) Hipotesis 

Ho : b3 = 0, artinya return on assets tidak berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Ha : b3 ≠ 0, artinya return on assets berpengaruh signifikan return 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  

3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar 7,188. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel return on assets (X3)

diperoleh nilai thitung = 7,188 > 1,997; sehingga Ho ditolak, artinya 

return on assets berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

d. Earning Per Share (X4)

1) Hipotesis 

Ho : b4 = 0, artinya earning per share tidak berpengaruh 

signifikan return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ha : b4 ≠ 0, artinya earning per share berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  
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3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar -4,125. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel earning per share 

(X4) diperoleh nilai thitung = -4,125 < -1,997; sehingga Ho ditolak,

artinya earning per share berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

e. Price Earning Ratio (X5)

1) Hipotesis 

Ho : b5 = 0, artinya price earning ratio tidak berpengaruh 

signifikan return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ha : b5 ≠ 0, artinya price earning ratio berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  

3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar -0,346. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel price earning ratio 

(X5) diperoleh nilai thitung = -0,346 < 1,997; sehingga Ho diterima,

artinya price earning ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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f. Economic Value Added (X6)

1) Hipotesis 

Ho : b6 = 0, artinya economic value added tidak berpengaruh 

signifikan return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ha : b6 ≠ 0, artinya economic value added berpengaruh signifikan 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Menentukan level of significant. 

Pada penelitian ini digunakan level of significant α = 0,05. Dengan 

level of significant α = 0,05 diperoleh ttabel sebagai berikut: 

ttabel = α/2; n-k 

 = 0,05/2; 72-7 

 = 0,025; 65 

 = 1,997  

3) Kriteria Pengujian 

 

Ho diterima apabila: -1,997 ≤ thitung ≤ 1,997

Ho ditolak apabila: thitung  > 1,997 atau thitung < -1,997 

Daerah 
Tolak 

Daerah  
Terima 

1,997 -1,997 

Daerah 
Tolak 
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4) Hasil Perhitungan 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 15.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar -1,441. 

5) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel economic value 

added (X6) diperoleh nilai thitung = -1,441 < 1,997; sehingga Ho 

diterima, artinya economic value added tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

D. Interpretasi Hasil  

Analisa rasio keuangan merupakan instrumen analisa perusahaan yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Dengan analisa rasio keuangan ini dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Perusahaan yang 

melakukan penjualan kepada masyarakat bertujuan untuk menambah modal 

kerja perusahaan, perluasan usaha dan diversifikasi produk. Untuk menarik 

investor, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerjanya. Pengukuran 

kinerja dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Investor tertarik 

dengan saham yang memiliki return positif dan tinggi karena akan 

meningkatkan kesejahteraan investor. Investor sebelum melakukan investasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEJ melakukan analisis kinerja perusahaan 
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antara lain menggunakan rasio keuangan sehingga kinerja keuangan 

perusahaan berkaitan dengan return perusahaan (Husnan, 2003 :44). 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan suatu 

perusahaan yaitu debt to equity ratio, return on equity, return on assets,

earning per share, price earning ratio, dan economic value added terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

H1 = Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel debt to equity ratio (X1) diperoleh 

nilai thitung = -0,204 < 1,997; sehingga Ho diterima, artinya debt to equity 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Debt to equity ratio menggambarkan total hutang dan total equitas 

dalam pendanaan perusahaan dan kemampuan modal sendiri perusahaan 

tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Agnes, 2001). DER 

merupakan rasio solvabilitas yang menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Prastowo, 2002) 

sehingga bisa melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang atau 

kewajiban. Semakin tinggi DER, semakin besar presentase modal asing yang 

digunakan dalam operasional perusahaan, atau semakin besar DER 

menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-

hutang relatif terhadap ekuitas. DER yang semakin tinggi menunjukan 
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semakin besarnya proporsi hutang terhadap ekuitas, sehingga mencerminkan 

resiko perusahaan yang relatif tinggi dan resiko yang ditanggung investor juga 

akan semakin tinggi. Pada akhirnya investor akan menghindari saham 

perusahaan yang memiliki DER tinggi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Debt to equity ratio merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan melalui modal sendiri. 

Setiap perusahaan yang go public tidak semuanya mempunyai modal sendiri 

yang cukup besar untuk menutup seluruh kewajiban yang ada, sehingga 

perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan modal asing dari para investor. 

Dengan semakin tingginya modal asing dari para investor hal ini akan 

meningkatkan risiko perusahaan terhadap hutang tersebut. Hal itulah yang 

menyebabkan turunnya kinerja keuangan perusahaan, sehingga debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 

H2 = Return on Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel return on equity (X2) diperoleh nilai 

thitung = 4,151 > 1,997; sehingga Ho ditolak, artinya return on equity 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Return on equity merupakan rasio dari laporan keuangan yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh return bagi investasi 
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yang telah dilakukan investor (pemegang saham), atau dapat dikatakan bahwa 

rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang menjadi hak 

stockholders (Brigham E. F., 2001). Sehingga dengan semakin besar return on 

equity hal menunjukkan semakin kuatnya perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui modal sendiri atau modal saham, yang mana akan berdampak 

pada peningkatan return saham perusahaan. 

H3 = Return on Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel return on assets (X3) diperoleh nilai 

thitung = 7,188 > 1,997; sehingga Ho ditolak, artinya return on assets 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Return on assets merupakan salah satu rasio yang mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. ROA digunakan untuk mengetahui besarnya 

laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan 

menggunakan seluruh kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada 

pengelolaan asset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi 

dari operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional 

perusahaan dan sebaliknya. Rendahnya ROA dapat disebabkan oleh 

banyaknya asset perusahaan yang menganggur, investasi dalam persediaan 

yang terlalu banyak, kelebihan uang kertas, aktiva tetap beroperasi di bawah 

normal, dan lain-lain. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva 

yang digunakan untuk operasional perusahaan mampu memberikan laba bagi 
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perusahaan. Jika ROA negative, menunjukkan dari penggunaan total aktiva 

perusahaan mengalami kerugian. 

H4 = Earning per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel earning per share (X4) diperoleh 

nilai thitung = -4,125 < -1,997; sehingga Ho ditolak, artinya earning per share 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Earning per share adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Semakin besar 

rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan semakin besar dan 

menunjukkan tingkat keuntungan yang besar pula. Semakin besar tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham 

bagi pemiliknya maka semakin profitable dan menarik investasi pada 

perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan efek positif pada harga saham. 

Oleh karena itu perusahaan yang stabil biasanya memperlihatkan stabilitas 

pertumbuhan EPS setiap triwulannya dan berfluktuatif jika sebaliknya. 

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa earning per share 

berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham. Hal ini dipengaruhi : 

1. Earning tidak semua dibagikan sebagai deviden, ada yang ditahan. 

Apabila proporsi earning yang ditahan banyak, maka tingkat 

growth akan tinggi dan return menjadi tinggi. 
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2. Apabila proporsi earning yang ditahan sedikit, dan yang dibagikan 

sebagai deviden lebih banyak, maka tingkat growth akan sedikit 

dan return menjadi rendah. 

H5 = Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel price earning ratio (X5) diperoleh 

nilai thitung = -0,346 < 1,997; sehingga Ho diterima, artinya price earning 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Price earning ratio mempunyai arti yang cukup penting dalam menilai 

suatu saham, rasio ini merupakan suatu indikasi tentang harapan masa depan 

suatu perusahaan. PER merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan di 

masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari pendapatan 

yang diharapkan, maka semakin tinggi pula PER. PER secara teoritis 

merupakan indikator yang dapat digunakan menentukan apakah harga saham 

saham tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga para (calon) investor 

dapat menentukan kapan sebaiknya saham dibeli atau dijual. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa price earning ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Hal ini dimungkinkan tingkat 

kepercayaan investor terhadap pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

melalui price earning ratio cukup rendah. Karena banyak dari investor yang 

hanya melihat baik dan buruknya kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

laba yang diperoleh perusahaan di akhir sesi perdagangan. Hal itulah yang 
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menyebabkan tidak berpengaruhnya price earning ratio terhadap return 

saham perusahaan.  

H6 = Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

Hasil perhitungan untuk variabel economic value added (X6) diperoleh 

nilai thitung = -1,441 < 1,997; sehingga Ho diterima, artinya economic value 

added tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Economic value added merupakan hasil pengurangan biaya modal 

terhadap laba operasi setelah pajak (Mirza, 1999). EVA bisa dijadikan 

indicator dari keberhasilan manajemen dalam memilih dan mengolah sumber-

sumber dana yang ada di perusahaan. EVA yang positif menandakan 

perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena perusahaan 

mampu menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi tingkat biaya 

modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Sebaliknya EVA yang negatif menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah daripada biaya 

modalnya. 

Akhir-akhir ini penggunaan economic value added untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan jarang sekali diketahui oleh para investor. 

Banyak diantara para investor melihat hasil riel kinerja keuangaan perusahaan 

berdasarkan kemampuan dalam mememenuhi kewajiban, kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dan kemampuan perusahaan dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mengelola sumber daya manusia yang ada. Hal inilah yang menyebabkan 

kurangnya perhatian investor pada analisis kinerja keuangan dengan economic 

value added. Sehingga economic value added tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan return saham. 

H7 = Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Retrun on Asset 

(ROA), Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Economic Value Added (EVA) berpengaruh secara signifikan secara 

bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 19,789 > 2,25; 

sehingga Ho ditolak, artinya debt to equity ratio, return on equity, return on 

assets, earning per share, price earning ratio dan economic value added 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Analisa rasio keuangan merupakan instrumen analisa perusahaan yang 

ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan 

yang bersangkutan. Dengan analisa rasio keuangan ini dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan. Perusahaan yang 

melakukan penjualan kepada masyarakat bertujuan untuk menambah modal 

kerja perusahaan, perluasan usaha dan diversifikasi produk. Untuk menarik 

investor, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerjanya. Pengukuran 

kinerja dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan. Investor tertarik 

dengan saham yang memiliki return positif dan tinggi karena akan 
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meningkatkan kesejahteraan investor. Investor sebelum melakukan investasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEJ melakukan analisis kinerja perusahaan 

antara lain menggunakan rasio keuangan sehingga kinerja keuangan 

perusahaan berkaitan dengan return perusahaan (Husnan, 2003 :44). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Dyah Kumala Trisnaeni (2007), yang mana dalam 

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari 

EPS, DER, ROI, ROE, dan PER tidak berpengaruh secara serentak terhadap 

terhadap return saham. Namun hal ini didukung oleh penelitian Sumilir 

(2002) tentan ganalisis pengaruh EPS, Leverage Ratio, ROI, dan ROE 

terhadap return saham. Hasilnya variable independen secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Selain itu juga 

didukung oleh penelitian Rachmawati (2004) tentang pengaruh kinerja 

financial yang diukur dari ROE, DER, EPS, DPS, dan PER terhadap 

perubahan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-

sama lima variable tersebut berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Meskipun 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 suatu nilai atau tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan suatu 

perusahaan yaitu debt to equity ratio, return on equity, return on assets,

earning per share, price earning ratio, dan economic value added terhadap 

return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debt to equity ratio (X1) diperoleh nilai thitung = -0,204 < 1,997; sehingga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Return on equity (X2) diperoleh nilai thitung = 4,151 > 1,997; sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Return on assets (X3) diperoleh nilai thitung = 7,188 > 1,997; sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Earning per share (X4) diperoleh nilai thitung = -4,125 < -1,997; sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5. Price earning ratio (X5) diperoleh nilai thitung = -0,346 < 1,997; sehingga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

6. Economic value added (X6) diperoleh nilai thitung = -1,441 < 1,997; 

sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

7. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 19,789 > 2,25; sehingga 

debt to equity ratio, return on equity, return on assets, earning per share, 

price earning ratio dan economic value added secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Berbagai keterbatasan yang penulis temui selama jalannya penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007. 

3. Adanya beberapa perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

secara lengkap. 
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C. Saran 

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi emiten ukuran rasio perusahaan yang berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham, dapat digunakan sebagai referensi untuk 

meningkatkan kinerja keuangannya. Khususnya dalam penelitian ini, 

variabel yang signifikan terhadap return adalah ROE, ROA, EPS. 

2. Penerbitan laporan keuangan perusahaan diharapkan untuk lebih lengkap 

dan valid, sehingga publik dapat menganalisis kinerja perusahaan dengan 

baik. Contohnya tidak menyertakan biaya bunga dalam laporan 

keuangannya dan tidak menyertakan pembagian deviden. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih meningkatkan jangkauan 

penelitian dengan semakin meningkatkan periode penelitian dan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi return saham perusahaan. Misalkan 

dengan periode penelitian lebih dari tiga tahun supaya hasil yang 

didapatkan lebih akurat, serta faktor lain misalnya seperti current ratio, 

DPS (devident per share). 
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