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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan globalisasi saat ini memberikan hubungan yang cukup 

dominan terhadap kegiatan investasi. Dalam investasi kehadiran pasar modal 

memberikan alternatif bagi perusahaan yang sedang memerlukan dana. Pasar modal 

menjembatani hubungan antara investor (pemodal) dengan peminjam dana (emiten). 

Dengan berkembangnya pasar modal maka alternatif bagi para pemodal tidak terbatas 

pada  aktiva rill dan simpanan pada sistem perbankan melainkan dapat menanamkan 

dananya dipasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas (aktiva 

financial) lainnya. Berinvestasi di pasar modal tidak saja memerlukan informasi yang 

lebih kompleks, namun juga menghadapi resiko yang lebih besar dibandingkan 

dengan  bentuk-bentuk simpanan pada sistem perbankan. Oleh karena itu biasannya 

return yang diterima dari investasi saham yang dilakukan relatif lebih besar jika 

dibandingkan dengan tingkat bunga-bunga simpanan pada bank-bank. 

Ekspektasi investor dalam  berinvestasi saham selain menjadi pemilik suatu 

perusahaan  dengan proposional kepemilikan tertentu, saham yang ditanamkan 

tersebut diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian atau return tertentu 

Kristiana & Sriwidodo (2012). Return tersebut dapat berupa deviden atau capital 
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gain. Deviden merupakan penerimaan kas priodik dari perusahaan yang berasal dari 

pembagian laba sebagai hasil dari investasi, sementara capital gain merupakan 

pendapatan yang diperoleh dari selisih harga saham sekarang dengan priode yang 

lalu. Besarnya return tergantung  pada perubahan harga saham dalam perdagangan 

saham . Secara teori semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi pula return yang 

diterima investor.  

Bisnis properti di indonesia  menunjukan perkembangan yang cukup pesat. 

Semakin berkembangnya sektor industri ini diikuti dengan meningkatnya permintaan 

masyarakat akan kebutuhan papan, sehingga membuat emiten-emiten properti 

membutuhkann dana dari sumber eksternal. Minat masyarakat indonesia untuk 

membeli dan menanamkan investasi dibidang properti dan real estate semakin tinggi. 

Analis Bloomberg menilai, sektor yang tampak paling menjanjikan tahun 2014 

adalah sektor properti. Dari 164 perusahaan dengan rekomendasi beli terbanyak, 

sektor properti merupakan kontributor terbesar. Jika melihat laporan keuangan kuartal 

3/2013, dari hampir seluruh emiten properti yang melantai, sebagian besar 

menunjukkan kinerja yang positif. Namun Wilson Sofan, Head of Research Reliance 

Securities, menyatakan bahwa meski kinerja positif emiten-emiten properti akan terus 

berlanjut di tahun 2014, akan tetapi Wilson menyangsikan kalau pergerakan harga 

sahamnya akan berjalan selaras Majalah Properti Indonesia (2014). Pertumbuhan 

investasi dibidang properti tidak hanya terjadi di Jabodetabek saja, namun banyak 

daerah-daerah diluar pulau Jawa yang sektor Propertinya mulai berkembang, seperti 
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Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Selain itu menurut 

survei Bank Indonesia, kenaikan harga proprti residensial yang terjadi tahun 2012 dan 

2013 diperkirakan akan terus berlanjut. Bahkan secara triwulanan, kuartal 1-2014 

meningkat lebih tinggi 2,56 persen dibanding kuartal IV 2013. Pada awal tahun 2014, 

saham  properti menjadi pendorong pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) sampai menjadi yang tertinggi di dunia. Dari semua sektor di lantai bursa, 

indeks sektoral yang menguat paling tinggi adalah sektor properti. Indeks sektor ini 

mampu tumbuh hingga 29,02% sejak awal tahun 2014. Dengan begitu dunia usaha 

properti dan real estate menjadi semakin kompetitif sehingga menuntut perusahaan 

untuk mampu beradaptasi agar dapat unggul dalam persaingan Detik Finance (2014) 

Menurut Tandelilin (2010:17) bagi perusahaan yang telah go public nilai 

perusahaan akan tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. Investor, dalam 

berinvestasi tentunya perlu melihat apakah perusahaan mampu mengoptimalkan hasil 

investasi dengan baik atau tidak, karena hanya perusahaan yang memiliki kinerja 

keuangan yang baik yang dapat memberikan return saham yang diinginkan. 

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik biasanya akan meningkatkan 

kekayaan para pemegang sahamnya, hal ini dapat dilihat dari return saham berupa 

peningkatan harga saham (capital gain) atau dividen saham yang didapat oleh 

pemegang saham dari perusahaan itu.  

 Menurut Halim (2005:12), apabila laba yang diperoleh perusahaan relatif 

tinggi, maka kemungkinan besar bahwa dividen yang dibayarkan juga relatif tinggi. 
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Apabila dividen yang dibayarkan relatif tinggi akan berhubungan positif terhadap 

harga saham di bursa, dan investor akan tertarik untuk membelinya. Akibatnya 

permintaan saham tersebut menjadi meningkat, sehingga akhirnya harganya juga 

akan meningkat, teori diatas bertentangan dengan fakta yang ada dilapanagan. 

Beberapa perusahaaan properti dan real estate di Indonesia mengalami sebuah 

fenomena dimana harga saham perusahaan turun ketika laba bersih meningkat atau 

sebaliknya.  

Dari seluruh emiten properti dan real estate yang listing di Bursa Efek 

Indonesia, beberapa emiten mengalami fenomena tersebut dalam priode 2013-2015. 

APLN (Agung Podomoro Land Tbk.) mencatat kenaikan laba perusahaan di tahun 

2015. Pada 2014 laba bersih APLN dibukukan sebesar Rp 983.875.368.000 dan 

mengalami kenaiakan di tahun  2015  menjadi Rp1.116.783.447.000 . Namun di sisi 

lain pada tahun 2015 return saham perusahaan menurun drastis menjadi 10.44%. 

Kemudian CTRP ( Ciputra Property Tbk.) selama tahun 2013-2015 mengalami 

kenaikan dan penurunan laba yang fluktuatif, diikuti dengan kenaikan dan penurunan 

return saham yang tidak selaras dengan laba bersih perusahaan. Tahun 2014 laba 

bersih CTRP menurun menjadi Rp 398.603.030.590  dari tahun sebelumnya, namun 

return saham CTRP meningkat drastis sebesar 36.29 % dari tahun sebelumya. 

Hal sebaliknya dialami oleh MDLN (Modern Reality Tbk.), COWL mengalami 

kenaikan harga saham yang sangat drastis ketika laba bersih perusahaan turun. Tahun 

2013 MDLN membukukan laba bersih sebesar Rp 2.4449.687.799.282 dan di tahun 

2014 mengalami penurunan menjadi Rp 718.070.525.784. Penurunan laba bersih 
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MDLN tersebut tidak selaras dengan return saham nya, justru return saham MDLN 

pada 2014 mengalami kenaikan drastis sebesar 33.33 %. Studi kasus dilakukan pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

Tabel 1.1. 

Laba dan Return Saham Perusahaan Properti dan Real estate yang 

terdaftar di BEI Periode 2013-2015 (dalam satuan Rupiah) 

Sumber: www.idx.co.id (Data diolah sendiri) 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang digunakan sebagai 

indikator. Investor memerlukan informasi yang memadai mengenai keadaan 

perusahaan sekarang dimana informasi tersebut digunakan untuk memproyeksikan 

keuntungan (return) perusahaan dimasa mendatang dengan tingkat profitabilitas yang 

berbeda-beda. Informasi laporan keuangan menjadi informasi penting karena 

digunakan untuk mengestimasi faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Data laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.  

Nama 

Perusahaan 

Laba Return Saham (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

APLN 930.240.497.000 983.875.368.000 1.116.783.447.000 -41.89 55.81 10.44 

BKSL 605.150.75.450 40.788.335.885 66.937.116.420 -35.95 -33.75 -16.34 

CTRP 442.124.148.880 398.603.030.590   349.721.640.896 3.33 36.29 -3.27 

CTRS 412.809.066.465  583.796.318.489  660.112.214.917 -41.78  125.95 -8.78 

DILD 329.525.970.314 432.389.873.794 419.924.904.250 -5.97 106.34 -13.07 

JRPT 546,269.619.000 714.531.063.000  871.269.642.000 -74.19  30.00  -28,36 

MDLN  2.449.687.799.282  718.070.525.784  885.206.030.354 -36.07  33.33  -10,19 

PWON 1.136.547.541.000 2.599.141.016.000 1.400.554.118.000 20.00 90.74 -3,68 

SMRA 1.095.888.248.000 1.387.516.904.000 1.086.441.281.000 -58.95 94.87 8.55 

http://www.idx.co.id/
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Kinerja perusahaan memiliki hubungan terhadap kenaikan atau penurunan 

harga saham. Laba oprasional menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Kemampuan 

menghasilkan laba oleh perusahaan menggambarkan kinerja perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya dan memberikan return tertentu untuk para 

pemegang saham. Para investor pada umumnya menggunakan teknik analisis 

fundamental untuk menilai kinerja perusahaan. Teknik analisis fundamental itu 

sendiri merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis rasio-rasio 

keuangan. 

Sehingga bagi perusahaan-perusahaan go public diharuskan menyertakan 

rasio-rasio keuangan yang relevan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam (KEP-

51/PM/1996). Dalam laporan keuangan informasi yang menggambarkan kondisi 

kinerja perusahaan adalah informasi fundamental. Ada lima rasio keuangan yang 

biasa digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar Hanafi (2012:37).  

Salah satu bentuk dari rasio pasar adalah rasio Earning Per Share (EPS).  

Earning Per Share (EPS) atau laba perlembar saham merupakan tingkat keuntungan 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang dimiliki. EPS didapat dari laba bersih 

setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah sham biasa yang beredar. Informasi 

yang terdapat di dalam EPS menggambarkan besarnya jumlah laba bersih perusahaan 

setelah bunga dan pajak yang dibagiakan kepada para pemegang saham.  

Nilai EPS yang semakin tinggi, akan meningkatkan minat para investor untuk 

berinvestasi. Semakin banyak jumlah investasi yang dilakukan maka perusahaan akan 
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mengalami peningkatan harga saham, dan akan memberikan dampak pada tingkat 

return saham yang tinggi. EPS memengaruhi return saham perusahaan yang ditandai 

dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham.  

Konsep baru yang mulai banyak digunakan sekarang ini untuk mengukur 

kinerja yang dianggap lebih obyektif dan mampu menjembatani kepentingan 

manajemen maupun investor adalah konsep Economic Value Added (EVA). Menurut 

Wijaya dan Tjun (2009) Economic Value Added adalah indikator internal yang 

mengukur kekayaan pemegang saham suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

EVA mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modalnya untuk 

menciptakan nilai tambah ekonomis. Nilai tambah ekonomis tercipta jika perusahaan 

menghasilkan return on total captal yang melebihi cost of capital. EVA positif 

berarti perusahaan memperoleh laba karena tingkat pengembalian melebihi biaya 

modalnya, sehingga perusahaan yang memperoleh laba akan membagikan sebagian 

labanya sebagai dividen kepada investor. Semakin tinggi laba yang diperoleh 

perusahaan, maka semakin tinggi pula dividen yang diperoleh investor. Semakin 

tinggi capital gain dan dividen, maka return saham juga akan semakin tinggi. 

Selain Econimic Value Added (EVA) digunakan juga Market Value Added 

(MVA) yang berfungsi sebagai pengukur kinerja keuangan. Menurut Brigham dan 

Houston (2010:111) MVA adalah perbedaan antara nilai pasar ekuitas suatu 

perusahaan dengan nilai buku seperti yang disajikan dalam neraca, nilai saham 

dihitung dengan mengalikan harga saham dengan jumlah saham yang beredar. 
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 Dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Hermanto (2015) 

menyatakan bahwa EPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sehingga EPS berhubungan terhadap return saham perusahaan yang menjadi 

indikator dalam menganalisis saham. Sedangkan menurut Surachman dan Aisjah 

(2015)  mengemukakan bahwa secara parsial EPS tidak signifikan mempengaruhi 

return saham . 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafoor Awan, Kalsoom 

Siddique, dan Ghulam Sarwar (2014), ditemukan bahwa nilai kinerja perusahaan 

yang diukur dengan konsep EVA berhubungan positif terhadap tingkat return saham. 

Dan hasil penelitian itu ditemukan ternyata EVA mempunyai hubungan erat dengan 

tingkat pengembalian saham. Di Indonesia terdapat penelitian yang mendukung hasil 

penelitian Abdul Ghafoor Awan, Kalsoom Siddique, dan Ghulam Sarwar (2014), 

yaitu oleh Mulyani dan Djamhuri (2014) yang menyebutkan bahwa secara parsial dan 

simultan EVA dan MVA berhubungan positif terhadap kinerja penciptaan nilai 

perusahaan. Namun peneliti lain yaitu Rahayu dan Aisjah (2011) membantah 

pernyataan bahwa EVA dan MVA berhubungan positif terhadap penciptaan kinerja 

perusahaan dan tingkat return saham, penelitian lainnya juga mendukung yaitu 

Kartini (2011) . 

Penjelasan fenomena dan metode diatas sangat menarik apabila dilakukan 

sebuah penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh EPS, EVA dan MVA terhadap 

return saham perusahaan-perusahaan properti dan real estate di Indonesia, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
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“Pengaruh Earning Per Share (EPS),  Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) terhadap return saham perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015” 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

Return saham merupakan tingkat pengembalian baik berupa keuntungan 

maupun kerugian  selama investasi yang diperoleh para pemegang saham. Secara 

teori peningkatan laba bersih perusahaan akan berbanding lurus dengan harga saham 

nya yang akan berdampak terhadap peningkatan return saham. Namun pada faktanya 

pergerakan laba bersih perusahaan dengan return saham mengalami pergerakan yang 

fluktuatif sehingga dibutuhkan ukuran yang diduga dapat mempengaruhinya. Ukuran 

tersebut dapat diukur melalui Earnig Per Share (EPS), Economic Value Added 

(EVA), dan Market Value Added (MVA). Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS) pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Bagaimana pengaruh Economic Value Added (EVA) pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Bagaimana pengaruh Market Value Added (MVA) pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

4. Bagaimana pengaruh return saham pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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5. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS), Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) secara parsial dan simultan 

terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membuat tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 

3. Untuk mengetahui pengaruh Market Value Added (MVA) pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

4. Untuk mengetahui pengaruh return saham pada perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS), 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

parsial dan simultan terhadap return saham pada perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

a. Kegunaan Operasional: 

1. Perusahaan 

Perusahaan diharapkan untuk dapat memberikan informasi keuangan yang 

objektif, relevan, dan dapat diandalkan agar para investor dapat menilai suatu 

kondisi perusahaan yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi. 

2. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para investor 

atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin 

dapat terjadi sebagai akibat dalam pembelian saham di pasar modal. 

b. Kegunaan Akademis: 

1. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai hubungan perkembangan Earning Per Share (EPS), Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) terhadap Return Saham 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI baik secara 

simultan maupun parsial.  

2. Peneliti 
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Penelitian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan 

dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang 

penelitian dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat 

selama perkuliahan. 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015. Pengambilan sumber 

data berupa laporan keuangan diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id, 

website lain yang sifatnya verifiability, beberapa jurnal nasional dan internasional. 

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Septmber 2016 sampai dengan 

April 2017. 

http://www.idx.co.id/

