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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Manajemen 

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas dan bukan merupakan istilah 

yang asing pada masa sekarang. Istilah manajemen berarti memimpin atau 

mengelola suatu aktivitas sekelompok manusia untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Maka dari itu dapat dikatakan 

bahwa sukses atau tidaknya suatu perusahaan sangat bergantung pada pelaksanaan 

dan pengelolaan manajemen dalam mencapai tujuan tersebut. Bisa juga diartikan 

bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat 

memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu 

dan masyarakat luas. 

Secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk 

melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang 

mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama 

dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sehingga, ada orang yang 

merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan 

manajer. 

Manajemen menurut Follet (2000:8), adalah seni menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur 

dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen menurut Griffin (2004:7) adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efisien. 

Manajemen menurut Terry (2010:6), manajemen adalah proses yang khas 

yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta 

sumber-sumber lain. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan manajemen adalah 

ilmu atau seni yang mengatur suatu proses yang melibatkan sumber daya manusia, 

operasional, pemasaran, dan laporan keuangan. 

 

2.2 Manajemen keuangan 

2.2.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk 

mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan 

pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan 

tersebut, yaitu profit. Manajemen Keuangan dapat juga dikatakan sebagai segala 

kegiatan atau aktivitas perusahaan yang dengan bagaimana cara memperoleh 

pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola 

aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam organisasi, 

pengaturan keuangan biasa disebut dengan manajemen keuangan (Financial 

Management). Manajemen keuangan terdiri dari kegiatan perencanaan, analisis 

kegiatan keuangan serta kegiatan kontrol atau pengendalian kegiatan keuangan. 

Walau manajemen keuangan berbeda-beda antara suatu perusahaan dengan 

perusahaan lain namun semuanya memiliki dasar pemikiran.  

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut 

meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia dan 

fungsi operasional. Keempat fungsi tersebut memiliki peran sendiri-sendiri dalam 

perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan. Manajemen keuangan memiliki 

kepentingan tentang bagaimana cara menciptakan serta menjaga nilai ekonomis 

atau kesejahteraan. Akibatnya, semua pengambilan keputusan (decission maker) 

harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan para anggotanya atau 

karyawannya.  

Manajemen Keuangan Menurut Para Ahli yaitu sebagai berikut: 

 Menurut Riyanto (2011: 6) Arti manajemen keuangan adalah seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan 

atau mengalokasikan dana tersebut. Pelaksanaan dari manajemen keuangan adlah 

manajer keuangan adalah manajer keuangan. Contohnya: perusahaan memerlukan 
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berbagai kekayaan atau aktiva untuk operasinya. Untuk itu perusahaan perlu 

mencari dana untuk membiayai kebutuhan operasional tersebut. 

Menurut Weston & Copeland (2010: 2) Definisi Manajemen Keuangan 

adalah salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan, yang 

mempelajari tentang penggunaan dana, cara memperoleh dana dan cara 

pembagian hasil operasi perusahaan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan 

dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung 

jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajer keuangan antara 

lain meliputi: keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan 

pembagian dividensuatu perusahaan. 

Menurut Sartono (2001: 1) Istilah Manajemen keuangan dapat diartikan 

sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam 

berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiyaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksana dari manajemen 

keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan 

setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama seorang 

manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dengan 

berbagai cara untuk memaksimumkan operasional-operasional”. 

Menurut Sutrisno (2005: 3) Pengertian manajemen keuangan adalah 

semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan 

dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efisien. 

Kesimpulan dari pengertian manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik 

dan meminjam perusahaan untuk memperoleh atau untuk menghasilkan laba, 

dimana tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan 

nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang 

dimiliki oleh pemegang saham. 

 

 

 

 

 

https://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html
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2.2.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Adapun fungsi dari manajemen keuangan menurut Tampubolon (2013:9) 

terdiri dari: 

1. Keputusan Pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana 

perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan 

hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber dari internal 

maupun eksternal perusahaan. 

2. Keputusan Investasi, Kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva 

tetap atau Fixed Assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin, 

maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan 

obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. 

3. Keputusan Pengelolaan Aset, Kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki 

secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Selanjutnya terdapat fungsi utama manajemen keuangan menurut Harjito 

& Martono (2008:4) adalah sebagai berikut: 

1. Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan Arus Kas dan 

Rugi Laba. 

2. Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian 

anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. 

3. Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan 

atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. 

4. Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas 

keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi 

dan tidak terjadi penyimpangan. 

5. Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi tentang 

kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.  

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan tersebut. Menurut Munawir (2010:5) Laporan keuangan pada 

https://www.kembar.pro/2015/02/Strategi-Perusahaan-Pendanaan-Modal-Kerja.html
https://www.kembar.pro/2014/08/kebijakan-dan-prosedure-aktiva-tetap.html
https://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
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umumnya terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas. 

Neraca menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan 

pada periode tertentu. Sedangkan laba rugi menunjukkan hasil-hasil dan beban 

perusahaan yang telah dicapai.  Menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan 

menggambarkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan pada jangka 

waktu tertentu. Sedangkan menurut Gitman (2015:44) laporan keuangan tahunan 

yang dimiliki perusahaan harus diberikan kepada pemegang saham dan 

mendokumentasikan kegiatan keuangan selama satu tahun terakhir. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Pada dasarnya ada tiga bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, namun menurut 

Kasmir (2014:28), menyebutkan ada lima yang masuk ke dalam unsur laporan 

keuangan yakni: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan perusahaan, 

yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Neraca mengungkapkan informasi 

mengenai jumlah dan informasi lainnya tentang sumber daya perusahaan, 

kewajiban pada kreditur, dan ekuitas pemillik yang dimiliki perusahaan 

sampai dengan tanggal pelaporan neraca tersebut. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja yanng mengungkapkan 

keberhasilan hasil operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukan rekonsiliasi 

saldo awal ekuitas hingga menunjukan saldo akhir ekuitas. Rekonsiliasi 

tersebut berasal dari tambahan investasi, laba rugi usaha, dan pendistribusian 

hasil untuk pemeilik (dividend atau drawing). 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Laporan arus kas akan menunjukan rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo 

https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_(akuntansi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba_rugi
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akhir kas. Berbeda dengan laporan lainnya yang menggunakan dasar akrual 

(accrual basis), laporan arus kas menggunakan dasar arus kas (cash basis) 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan-penjelasan mengenai nilai, 

angka, maupun unsur-unsur lain yang terdapat dalam laporan keuangan, 

termasuk kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan. 

 Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan 

adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan 

pengukuran kinereja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. 

Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba 

rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.  

 Menurut Kieso (2017:5) Laporan keuangan adalah sarana uatma keuangan 

untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang-orangluar 

perusahaan. Laporan keuangan didefinisikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) dengan PSAK No.1 yaitu : 

 “Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keunagn suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomik” 

 

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari: 

1. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba-Rugi menurut Najmudin (2011:71) adalah laporan keuangan 

yang menggambarkan unsur-unsur pendapatan dan biaya perusahaan/berapa 

besarnya pendapatan selama jangka waktu terterntudan berapa biaya yang 

dikorbankan perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. 

Setiap perusahaan wajib menyusun laporan laba-rugi. Mengapa? Karena 

laporan laba-rugi berguna untuk: Menetapkan besarnya pajak penghasilan, 

Menilai keberhasilan perusahaan dengan memperhitungkan tingkat 

profitabilitas (keuntungan), Menilai laba perusahaan dengan membandingkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekuitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba_rugi
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghasilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Beban
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba_rugi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba_rugi
https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca
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dengan laba dalam laporan tahun lalu, Menilai efisiensi perusahaan dengan 

melihat besarnya biaya. 

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

Menurut Sodikin dan Riyono (2014:43) Laporan perubahan ekuitas ini 

dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang dilihat dari 

hak kepemilikan (modal) selama satu periode akuntansi. Jadi, Laporan 

perubahan ekuitas (modal) yaitu laporan yang disusun untuk mengetahui 

perubahan modal yang dimilikiatau untuk mengetahui modal akhir pada satu 

periode. 

3. Neraca 

Neraca (balance sheet) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan 

yang disusun secara sistematis dan kronologis tentang kekayaan suatu 

perusahaan pada periode tertentu (menunjukkan posisi keuangan perusahaan 

pada periode tertentu). Menurut Jusuf (2001:21) neraca terdiri dari tiga unsur, 

yaitu: aktiva, kewajiban, dan modal yang dihubungkan dengan persamaan 

berikut : 

AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL 

Informasi yang dapat dilihat dari neraca antara lain adalah posisi sumber 

kekayaan perusahaan dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan 

perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulan, kwartal atau 

tahunan) Bentuk atau format neraca dapat disajikan dalam dua bentuk laporan 

yaitu: 

1. Skontro (rekening).  

Laporan bentuk skontro atau rekening menyajikan rekening dalam dua sisi. 

Sisi kiri biasanya disebut Aktiva berisi semua akun klasifikasi Aktiva dan 

sebelah kanan biasanya disebut Passiva terdiri dari kewajiban dan modal itu 

sendiri 

2. Stafel (laporan).  

Laporan bentuk stafel atau laporan, penyajiannya dibuat secara berurutan 

mulai dari Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas. 
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2.4 Pasar Modal 

2.4.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan mekanisme transaksi jual beli efek antara penjual 

dan pembeli baik itu individu maupun badan usaha. Pasar modal memiliki peran 

besar bagi perekonomian suatu Negara. Selain sebagai sarana untuk berinvestasi, 

pasar modal juga merupakan sumber dana tambahan bagi perusahaan. Pasar 

modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran 

klaim jangka panjang. Menurut (Martalena dan Malinda, 2011:3) Pasar modal 

memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, 

pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada istrumen 

keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.  

Selain itu menurut UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menyatakan bahwa : “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek” 

 

2.4.2 Peran dan Manfaat Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai sarana pendanaan dan 

berinvestasi. Selain itu, menurut Martalena dan Maya (2011:5), pasar modal 

memiliki peran dan manfaat yaitu:  

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. 

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. 

3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik. 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. 

5. Peninngkatan aktivitas ekonomi nasional. 
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2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001: 5) Saham dapat didefinisikan 

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan 

yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Saham 

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:  

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim menurut Husnan 

(2008:29):  

a. Saham Biasa (common stock) Mewakili klaim kepemilikan pada 

penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa 

memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, 

kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah 

sebesar investasi pada saham tersebut. 

b. Saham Preferen (preferred Stock) Saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan 

pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak 

mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham 

biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal 

jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar 

deviden. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan 

aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan 

memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham 

biasa. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya : 

a. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) Pada saham tersebut tidak tertulis 

nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke 

investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, 
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maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam 

RUPS. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) Merupakan saham yang ditulis 

dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus 

melalui prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan menurut Husnan (2008:30): 

a. Blue – Chip Stocks Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki 

reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan 

yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

b. Income Stocks Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar dividen lebih tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan 

pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan 

pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen 

tunai.Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan 

potensi. 

c. Growth Stocks 

1) (Well – Known) Saham – saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 

2) (Lesser – Known) Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam 

industri, namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini 

berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten. 

d. Speculative Stock Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, 

meskipun belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stock Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu 

memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten 

dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. 
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2.5.3 Return Saham 

2.5.3.1 Pengertian Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi/return ekspektasi yang belum terjadi tapi 

diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang. Return realisasi 

merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data 

historis dan berguna sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko dimasa mendatang. 

Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di 

masa yang akan datang. Menurut (Hartono, 2015:487) Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

(return realisasi) terhadap return normal (return ekspektasi). Sedangkan akumulasi 

return tidak normal merupakan penjumlahan return tidak normal hari sebelumnya 

didalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas. 

Konsep return (pengembalian) dari Ang (2010:12) adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. 

Return saham merupakan income yang diperoleh oleh pemegang saham sebagai 

hasil dari investasinya di perusahaan tertentu. Para investor termotivasi untuk 

melakukan investasi pada suatu instrumen yang diinginkan dengan harapan untuk 

mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Menurut (Hartono, 2015:488) 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan 

yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. 

Tanpa keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi yang dilakukannya, 

tentunya investor tidak mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya.setiap 

investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama 

yaitu memperoleh keuntungan yang disebut return, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Secara umum dari return saham adalah suatu pengembalian yang diperoleh 

dari suatu dana modal yang ditanamkan pada suatu investasi, baik berupa asset riil 

maupun asset keuangan. 
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Menurut (Gitman, 2015:579) “return is the total gain or loss experience 

on an investment over a given period of time. It commonly measured as the 

change in value plus any cash distributing during period of time, expressed as a 

percentage of the beginning period investment value”  

Sedangkan menurut Hartono (2015:235), return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return saham merupakan hasil atau keuntungan yang 

dapat diperoleh para pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya. 

Menurut Hartono (2015:235-253) return saham dibedakan menjadi dua, 

yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Return realisasian merupakan 

return yang telah terjadi. Return realisasian dihitung menggunakan data historis. 

Return realisasian penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan. Return realisasian  atau return historis ini juga berguna sebagai 

dasar penentuan return ekspektasian dan risiko dimasa datang. 

Return ekspektasian adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasian yang sifatnya 

sudah terjadi, return ekspektasian sifatnya belum terjadi. Return ekspektasian 

dapat dihitung dengan metode nilai ekspektasian yaitu mengalikan masing-masing 

hasil masa depan dengan probabilitas kejadian dan menjumlah semua produk 

perkalian tersebut. 

 

2.5.3.2 Komponen-Komponen  Return Saham 

Menurut Hartono (2015:235) terdapat dua komponen dalam return saham 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dividen, merupakan bagian keutungan perusahaan yang diberikan 

kepada pemegang saham. 

2. Capital Gain / Capital Loss, merupakan selisih untung atau rugi dari 

harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. 

 

2.5.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham itu akan mengalami 

fluktuasi, maka dari itu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi return 
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saham. Menurut Fahmi (2015:37) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Return 

Saham yaitu sebagai berikut:  

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha), 

seperti membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu baik yang dibuka di 

domestik maupun luar negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlihat tindak pidana 

dan kasusnya sudah masuk pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya. 

6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh 

dan telah ikut terjadi. 

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual 

beli saham. 

 

2.6 Economic Value Added (EVA) 

2.6.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Menurut Iramani dan Febrian (2005:27), Economic Value Added adalah 

metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan tercipta saat perusahaan 

mampu memenuhi semua biaya. Menurut Warsono, Economic Value 

Added adalah perbedaan antara laba operasi setelah pajak dengan biaya modalnya. 

EVA merupakan suatu estimasi laba ekonomis yang benar atas suatu bisnis 

selama tahun tertentu. Menurut Tandelilin, Economic Value Added adalah ukuran 

keberhasilan manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah (value 

added) bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik/ 

efektif (dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan), maka akan tercermin 

pada peningkatan harga saham perusahaan.  

Menurut Brigham dan Houstan (2006:68), EVA adalah nilai yang 

ditambahkan oleh manajemen kepada pemegang saham selama satu tahun 

tertentu. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh 

modal termasuk modal ekuitas dikurangkan. 
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Dapat Disimpulkan bahwa Economic Value Added (EVA) merupakan 

keuntungan operasional setelah pajak, dikurangi biaya modal yang digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil harapan-

harapan para pemegang saham dan kreditur. Pemisahan aktivitas yang value 

added dari non value added diawali dengan proses analisa aktivitas. Activity 

analysis adalah “the process of identifying, describing, of evaluating the activities 

an organization performs” (Hansen and Mowen, 2005:211) Analisis aktivitas ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan semua aktivitas yang tidak 

diperlukan, dan akhirnya meningkatkan efisiensi semua aktivitas yang diperlukan. 

Analisis akivitas dapat berarti pula menambah aktivitas yang value added 

terhadap sebuah organisasi. Suatu sistem pengukuran kinerja dalam perusahaan 

harus dapat membedakan aktivitas yang valueadded dari aktivitas yang non-value 

added. Pembagian ini diperlukan sehingga manajemen organisasi dapat berfokus 

untuk mengurangi biaya-biaya yang timbul akibat aktivitas yang tidak menambah 

nilai. Pengurangan biaya-biaya akibat aktivitas non-value added ditujukan untuk 

peningkatan efisiensi organisasi keseluruhan. Menurut (Hansen and Mowen, 

2005:193) “Reporting non value added costs separately encourages manager 

stoplace more emphasis on controlling non value added activities. Further more, 

tracking these costs over time permits managers toassess the effectiveness of their 

activity-management programs”.  

Sartono (2001:237) memberikan pengertian Economic Value Added 

adalah konsep nilai yang digunakan untuk menentukan seberapa besar 

kemakmuran yang dapat diciptakan dengan mengurangkan earnings perusahaan 

dengan biaya modalnya. Economic Value Added (EVA) memberikan pengukuran 

yang lebih baik atas nilai tambah yang di berikan perusahaan kepada pemegang 

saham. Oleh karena itu manajer yang menitik beratkan pada EVA dapat diartikan 

telah beroperasi pada cara-cara yang konsisten untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. EVA dapat juga diterapkan pada tingkat divisi 

atau subsidiaryperusahaan. Dengan demikian EVA merupakan salah satu kriteria 

yang lebih baik dalam penilaian kebijakan manajerial dan kompensasi. Nilai 

perusahaan akan meningkat jika perusahaan membiayai investasi dengan Net 
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Present Value yang positif, karena Net Present Value yang positif akan 

memberikan Economic Value Added (EVA) kepada pemegang saham.  

Ada beberapa hal yang membedakan antara metode Economic Value 

Added (EVA) dengan tolak ukur keuangan lainnya menurut Young dan Bryne 

(2001:162) yaitu : 1. EVA tidak dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Sehingga pengguna EVA bisa menyesuaikan dengan kondisi spesifik. 2. 

EVA dapat mendukung setiap keputusan dalam perusahaan. Mulai dari investasi 

modal, kompensasi karyawan, dan kinerja unit bisnis. 3. Struktur EVA yang 

relatif sederhana, membuatnya bisa digunakan oleh bagian engineering, 

environmental dan personil lain sebagai alat yang umum untuk 

mengkomunikasikan aspek yang berbeda dari kinerja keuangan. (Jurnal 

Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI Volume XVI, No.1 Januari 2016) 

 

2.6.2 Tujuan Economic Value Added (EVA) 

Menurut Tunggal (2001:97) Economic Value Added bertujuan untuk 

menunjukkan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang diberikan 

perusahaan kepada pemegang saham (investor). Oleh karena itu manajer yang 

menitikberatkan pada Economic Value Added dapat diartikan telah beroperasi 

pada cara-cara yang konsisten untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang 

saham. Perhitungan Economic Value Added (EVA) yang diharapkan dapat 

mendukung penyajian laporan keuangan sehingga akan mempermudah para 

pemekai laporan keuangan diantaranya para investor, kreditur, karyawan, 

pelanggan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur EVA, tergantung dari struktur 

modal dari perusahaan. Apabila dalam struktur modalnya perusahaan hanya 

menggunakan modal sendiri. 

 

2.6.3 Mengukur Economic Value Added (EVA) 

Menurut Syahidah (2014:21) pengukuran kinerja perusahaan yang 

mengukur nilai tambah ekonomis suatu perusahaan yang memperhitungkan biaya 

modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital, WACC) atas 

investasi yang ditanam. Pengukuran dilakukan dengan menghitung laba operasi 
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setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan biaya modal dari nilai buku modal yang 

diinvestasikan (economic book value of equity). 

EVAt = NOPATt - ( CAPITALt x c ) 

Dimana: 

EVAt  : Economic Value Added pada periode-t 

NOPATt : Net Operating Profit After Tax pada periode-t 

Capital  :Jumlah dana yang tersedia (total hutang dan modal saham) 

C :Biaya capital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas dan 

dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of 

Capital, WACC) 

Menurut Wijayanto (2008:98) penilaian EVA dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

1. Nilai Positif (+) menunjukan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan 

semua kewajiban pada para penyandangdana baik kreditur maupun pemegang 

saham (dalam book value). 

2. Nilai Nol menunjukan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan 

ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban 

kepada penyandang dana baik krediturmaupun pemegang saham (dalam book 

value). 

3. Nilai Negatif (-) menunjukan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para 

penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham (dalam book value). 

 

2.7 Refined Economic Value Added (REVA) 

2.7.1 Pengertian Refined Economic Value Added (REVA) 

Menurut Horne (2012:165) REVA merupakan penyempurnaan konsep 

EVA sehingga menghasilkan konsep Refined Economic Value Added (REVA) 

yang menyatakan bahwa “REVA is a more appropriate performance measure 

than EVA when considering the share holders view of the firm.” Konsep ini dalam 

perhitungannya menggunakan komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun 

dibedakan dalam memperlakukan modal. EVA memakai nilai buku ekonomis 
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(economic book value) sedangkan REVA menggunakan nilaipasar badan usaha 

(market value of the firm), karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan 

pemegang saham daripada nilai buku ekonomis. Dalam REVA, laba operasi 

setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan biaya modal dari nilai pasar modal yang 

diinvestasikan. 

 

2.7.2 Mengukur Refined Economic Value Added (REVA) 

Menurut Syahidah (2014:25) pengukuran kinerja perusahaan yang 

mengukur nilai tambah ekonomis suatu perusahaan yang memperhitungkan biaya 

modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital, WACC) atas 

investasi yang ditanam. Pengukuran dilakukan dengan menghitung laba operasi 

setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan biaya modal dari nilai buku modal yang 

diinvestasikan (economic book value of equity). Dalam EVA menggunakan nilai 

buku ekonomis sedangkan REVA menggunakan nilai pasar badan usaha, karena 

dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham daripada nilai buku 

ekonomis. Perhitungan REVA menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

REVAt = NOPATt - ( MVt-1 x Kw ) 

Dimana:  

REVAt : Refined Economic Value Added pada perioda-t 

NOPATt : Net Operating Profit After Tax pada perioda-t 

MVt-1 : Nilai pasar dari badan usaha pada perioda t- 

Kw : Weighted Average Cost of Capital, WACC 

Dalam hal ini, hasil pengukuran dibaca sebagai berikut: 

1. Nilai Positif (+) menunjukan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan 

semua kewajiban pada para penyandangdana baik kreditur maupun pemegang 

saham di pasar modal. 

2. Nilai Nol menunjukan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan 

ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban pada 

penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. 
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3. Nilai Negatif (-) menunjukan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para 

penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. 

 

2.8 Financial Value Added (FVA) 

2.8.1 Pengertian Financial Value Added (FVA) 

Menurut Sunardi (2010:77) FVA merupakan pengukuran kinerja 

perusahaan yang mengukur nilai tambah finansial suatu perusahaan yang 

mempertimbangkan kontribusi fixed assets dalam menghasilkan keuntungan 

bersih perusahaan. Secara matematis Rodriquez telah memformulasikan nilai 

FVA tersebut sebagai laba operasi setelah pajak (NOPAT) dikurangi dengan 

selisih Equivalent Depreciation minus Depreciation. 

2.8.2 Mengukur Financial Value Added (FVA) 

Sebagai kinerja keuangan FVA dapat diukur dengan NOPAT (Net 

Operating Profit After Tax), ED (Equivalent Depreciation), dan D (Depreciation) 

yang dapat diukur dengan rumus sebagai berikut yang dinyatakan oleh Sunardi 

(2010:89): 

 

FVAt = NOPATt - ( EDt - Dt ) 

Dimana:  

FVAt  : Financial Value Added pada perioda-t 

NOPATt : Net Operating Profit After Tax pada perioda-t 

EDt  : Equivalent Depreciation pada perioda-t. 

Dt  : Depreciation pada perioda-t. 

Hasil Pengukuran diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai Positif (+) menunjukan manajemen telah berhasil memberikan nilai 

tambah finansial bagi perusahaan atau ada nilai finansial lebih manakala 

keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan mampu menutupi equivalent 

depreciation. 

2. Nilai Nol yang menunjukan manajemen tidak berhasil memberikan nilai 

tambah maupun pengurangan finansial karena keuntungan bersih perusahaan 
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dan penyusutan telah habis digunakan untuk membayar equivalent 

depreciation. 

3. Nilai Negatif (-) menunjukan tidak terjadi proses nilai tambah finansial bagi 

perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan tidak mampu 

menutupi equivalent depreciation. 

 

2.9 Market Value Added (MVA) 

2.9.1 Pengertian Market Value Added (MVA) 

Market Value Added Young and O’bryne (2001:170) menyebutkan 

bahwa MVA merupakan selisih antara harga saham dipasar dengan total modal 

yang diinvestasikan atau nilai ekuitas perusahaan. Tujuan perusahaan yang semula 

untuk mencari laba sebanyak banyaknya kini beralih untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. Karena jika memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham, maka investor akan berinvestasi kedalam perusahaan. MVA 

merupakan ukuran kumulatif kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar 

nilai tambah terhadap modal yang ditanamkan investor selama perusahaan berdiri 

atau secara jelas MVA merupakan selisih antara nilai pasar ekuitas (market value 

of equity) dan nilai buku ekuitas (book value of equity), seperti yang didefinisikan 

oleh Himawan dan Sukardi (2013:27).  

Indikator yang digunakan untuk mengukur Market Value Added (MVA) 

menururt Young dan O’Byrne (2001:270), yaitu (1) jika Market Value Added 

(MVA) > 0, bernilai positif, perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang 

telah diinvestasikan oleh penyandang dana. (2) jika Market Value Added (MVA) 

< 0, bernilai negatif, perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai modal yang 

telah diinvestasikan oleh penyandang dana. 

Konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam penciptaan 

kekayaan bagi penyandang dana, menunjukan selisih antara nilai perusahaan 

dengan nilai kapital. Karena dalam nilai perusahaan dan nilai kapital terdapat 

komponen hutang yang sama, maka MVA juga adalah selisih antara nilai pasar 

ekuitas (market value equity) dengan nilai buku ekuitas (economic book value of 

equity). Rousana mendefinisikan MVA sebagai ukuran kumulatif kinerja 

perusahaan yang memperlihatkan penilaian pasar modal pada suatu waktu tertentu 
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dari nilai sekarang EVA di masa mendatang, sedangkan menurut Ruky MVA 

adalah hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkanoleh berbagai 

investasi yang telah dilakukan maupun yang diantisipasi akan dilakukan. MVA 

dinyatakan sebagai selisih antara nilai pasar ekuitas (market value equity) dengan 

nilai buku ekuitas (economic book value of equity). 

 

2.9.2 Mengukur Market Value Added (MVA) 

Sebagai kinerja keuangan MVA dapat diukur dengan Stock Price, Equity 

per Share, dan Outstanding yang dapat diukur dengan rumus sebagai berikut yang 

dinyatakan oleh Young dan O’Byrne (2001:291): 

 

MVA = ( SP - EpS ) x OS 

Dimana:  

MVA  : Market Value Added pada perioda-t 

SP  : Stock Price pada perioda-t 

EpS  : Equity per Share pada perioda-t. 

OS  : Outstanding Share pada perioda-t. 

Interpretasi hasil pengukuran: 

1. Nilai Positif (+) menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai 

tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang 

diterbitkan atau perusahaan mampu menjual saham di pasar dengan harga 

premium. 

2. Nilai Nol menunjukan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah 

maupun pengurangan melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham 

karena harga saham di pasar (stock price) sama dengan nilai buku (equity per 

share). 

3. Nilai Negatif (-) menunjukkan manajemen tidak mampu memberikan nilai 

tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang 

diterbitkan atau harga saham di pasar (stock price) di bawah nilai buku 

(equity per share). 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Dari uraian diatas, berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang 

berhubunngan dengan pengaruh Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market 

Value Added (MVA) terhadap Return Saham. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & 

Tahun 

Variabel Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Sumber 

1 Muhammad 

Fajar 

Wahyudi 

(2009) 

Economic 

Value Added 

(EVA) dan 

Market Value 

Added 

(MVA) 

Analisis EVA 

dan MVA 

menunjukkan 

hasil yang 

positif pada 

setiap 

tahunnya 

Perbedaannya 

dalam penelitian 

ini variabel 

EVA tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap return 

saham, 

sedangkan 

persamaannya 

yaitu variabel 

MVA memiliki 

pengaruh 

terhadap return 

saham 

Jurnal 

Bisnis 

Akuntansi 

Vol.16, 

No.1 

Agustus 

2009 

2 Kartini 

(2011) 

Economic 

Value Added 

(EVA), 

Market Value 

Added 

(MVA), dan 

Arus Kas 

Secara 

simultan 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara variabel, 

namun secara 

Perbedaannya 

terdapat pada 

variabel EVA 

dan MVA, pada 

penelitian ini 

variabel EVA 

tidak 

EFEKTIF 

Jurnal 

Bisinis 

dan 

Ekonomi 

Vol.2, 

No.2, 
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Terhadap 

Return 

Saham 

parsial hanya 

EVA yang 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

return saham. 

berpengaruh 

sedangkan 

variabel MVA 

memiliki 

pengaruh 

terhadap return 

saham 

Desember 

2011 

3 Hajiabbasi, 

Kaviani, 

Largani 

(2012) 

(EVA, 

REVA, 

MVA, SVA, 

CSV, and 

CVA) and 

accounting 

measures 

(ROA, ROE, 

EPS, CFO) in 

predicting the 

Shareholder 

Return (SR) 

Evidence 

from Iran 

Stock  

Exchange 

Dari hasil 

penelitian 

tersebut hanya 

variabel CSV 

dan ROA yang 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

return saham, 

sedangkan 

EVA, MVA, 

REVA, SVA, 

CVA, ROE, 

dan CFO 

memiliki 

hubungan yang 

tidak 

signifikan. 

Perbedaannya 

yaitu dalam 

penelitian ini 

variabel MVA 

memiliki 

pengaruh, 

sedangkan 

persamaannya 

variabel EVA 

tidak 

berpengaruh 

ARPN 

Journal of 

Science 

and 

Technolog

y Vol.2, 

No.5 June 

2012 

4 Singgih 

Ariyo P dan 

Ismail 

(2013)  

Economic 

Value Added 

(EVA), 

Market Value 

Added 

(MVA), dan 

Return On 

Secara 

simultan EVA, 

MVA, dan 

ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

Perbedaannya 

yaitu dalam 

penelitian ini 

variabel EVA 

tidak 

berpengaruh, 

sedangkan 

Jurnal 

Profita;  

Kajian 

Ilmu 

Akuntansi

, Vol.01, 

No.2 Mei 
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Asset (ROA) 

Terhadap 

Return 

Saham 

terhadap 

return saham. 

Secara parsial 

EVA dan 

MVA 

berpengaruh 

positif 

signifikan.  

persamaannya 

variabel MVA 

memiliki 

pengaruh 

terhadap return 

saham 

2013 

5 Widyawati 

Lekok 

(2014)  

Market to 

Book Value, 

Deviden 

Yield, 

Residual 

Income, 

Economic 

Value Added 

(EVA), 

Finanacial 

Value Added 

(FVA), Arus 

Kas Operasi, 

dan 

Pendapatan 

Secara parsial 

EVA memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

return saham, 

sedangkan 

FVA tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

return saham. 

Perbedaannya 

yaitu dalam 

penelitian ini 

variabel EVA 

tidak 

berpengaruh, 

sedangkan 

persamaannya 

variabel FVA 

tidak 

berpengaruh 

terhadap return 

saham 

Jurnal 

Bisnis 

Akuntansi 

Vol.16, 

No.1a 

November 

2014 

6 Chandra 

Bondan 

(2016) 

Economic 

Value Added 

(EVA) and 

Market Value 

Added 

(MVA), 

return saham 

Variabel EVA 

berpengaruh 

negatif 

sedangkan 

variabel MVA 

berpengaruh 

positif 

terhadap ketiga 

perusahaan 

Persamaannya 

yaitu variabel 

EVA tidak 

memiliki 

pengaruh, 

sedangkan 

variabel MVA 

memiliki 

pengaruh 

ARPN 

Journal of 

Science 

and 

Technolog

y Vol.2, 

No.4 May 

2016 
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tersebut. terhadap return 

saham 

7 Lina 

Budiarti 

(2016) 

Economic 

Value Added 

(EVA) dan 

Market Value 

Added 

(MVA), 

Terhadap 

Return 

Saham 

Berbeda dari 

penelitian 

sebelumnya, 

hasil penelitian 

ini yaitu secara 

parsial variabel 

EVA dan 

MVA 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

return saham. 

Perbedaannya 

yaitu dalam 

penelitian ini 

variabel EVA 

tidak memiliki 

pengaruh, 

sedangkan 

persamaannya 

yaitu variabel 

MVA memiliki 

pengaruh 

terhadap return 

saham 

Jurnal 

Manajeme

n 

Motivasi 

Vol.12, 

No.3 

(2016) 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menurut 

Martalena dan Malinda (2011:2). Pasar modal menyediakan berbagai alternatif 

bagi para investor. Di pasar modal sekuritas yang umum diperjual belikan salah 

satunya adalah saham, harga saham sendiri ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran yang terjadi dipasar sekunder yang mana harga saham tersebut 

mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. 

Terdapat berbagai macam jenis saham, bila ditinjau dari kinerja 

perdagangan salah satunya yaitu saham Blue Chips (Blue – Chip Stocks) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Blue – Chip Stocks merupakan saham biasa dari 

suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, 

memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen dan 

dapat diketahui dari laporan keuangan suatu perusahaan menurut Riyanto 

(2001:240). 
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Dengan mengetahui serta memahami laporan keuangan dari suatu 

perusahaan seorang investor dapat mengetahui gambaran, informasi serta posisi 

keuangan subuah perusahaan. Fungsi dan tujuan laporan keuangan tersebut adalah 

memberikan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan, keadaan 

keuangan perusahaan, dan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan pada 

suatu periode tertentu, yang dapat bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Biasanya komponen laporan 

keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan lain-lain. 

Laporan laba rugi atau Income Statement merupakan laporan yang 

memberikan informasi mengenai kenaikan kekayaan entitas karena pendapatan 

yang diperoleh serta penurunan kekayaan karena biaya yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. Biasanya periode ini ditetapkan sebagai satu tahun buku yang 

bisa dimulai dalam bulan apa saja. Di Indonesia umumnya Januari-Desember. 

Urutan penyajian perkiraan laba rugi lebiih sederhana, pada bagian pertama 

disajikan pendapatan perusahaan dari operasi normal atau kegiatan utama. Segera 

sesudah pendapatan usaha, maka biaya produksi disajikan untuk mendapatkan 

laba kotor. Urutan berikutnya yaitu biaya penjualan, serta biaya lain-lain berupa 

bunga pinjaman. 

Urutan diatas disusun untuk memudahkan pembaca melakukan analisis 

atas kegiatan perusahaan terutama para investor. Karena apabila suatu perusahaan 

memiliki laba yang tinggi maka kemungkinan akan menyebabkan adanya 

kenaikan harga saham ini disebabkan banyak investor yang tertarik membeli 

saham perusahaan tersebut. Dan jika suatu perusahaan dalam keadaan buruk atau 

rugi hal ini dapat memnyebabkan merosotnya harga saham karena tidak diminati 

oleh para investor. Dalam laporan keuangan terdapat neraca yang sangat penting 

untuk investor karena neraca merupakan laporan yang memberikan informasi 

mengenai berapa jumlah harta (asset), utang (liability), dan modal (equity) dari 

suatu perusahaan pada suatu titik waktu, biasanya akhir tahun atau akhir periode 

akuntansi yang ditetapkan. Neraca memiliki urutan komponen yang standar, 

urutan ini ditentukan berdasarkan likuiditasnya. Artinya, harta yang paling tepat 

dikonversi menjadi uang kas akan ditempatkan pada urutan pertama, dan 

seterusnya sampai pada utang dan modal. Neraca sangat penting bagi para 
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investor karena dengan adanya neraca investor dapat melihat kondisi keuangan 

perusahaan baik modal dan hutang yang dimilliki nantinya dapat memberikan 

tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi para investor. Laporan keuangan seperti 

neraca dan laporan laba rugi sangat dibutuhkan oleh seorang investor karena 

dengan laporan keuangan tersebut investor dapat menganalisis kinerja suatu 

perusahaan dengan menggunakan suatu alat ukur keuangan. Biasanya pengukuran 

kinerja keuangan umumnya dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan 

seperti rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dll. Namun pengukuran yang 

hanya menganalisa laporan keuangan memiliki kelemahan utama yaitu 

mengabaikan adanya biaya modal, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu 

perusahaan telah berhasil menciptakan niali atau tidak. Untuk mengatasi 

kelemahan tersebut para ahli keuangan menemukan metode baru dalam mengukur 

kinerja perusahaan yaitu dengan Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market 

Value Added (MVA). 

 

2.11.1 Pengaruh Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham 

Economic Value Added (EVA) atau nilai tambah ekonomis adalah suatu 

konsep yang lebih menekankan pada economic profit yaitu pendapatan atau nilai 

tambah yang dapat dihitung dengan cara mengurangkan seluruh seluruh biaya 

termasuk biaya modalnya, hal tersebut dinyatakan oleh Kainan (2014:83). 

Dengan menghitung EVA dapat diketahui berapa sebenarnya biaya yang harus 

dikeluarkan sehubungan dengan  pemakaian modal perusahaan, melalui 

perhitungan biaya modalnya dengan kata lain hasil perhitungan EVA mendorong 

pengalokasian dana perusahaan untuk investasi dengan biaya modal yang rendah. 

Hal ini sejalan dengan keinginan para investor yang menginginkan suatu investasi 

dengan biaya yang rendah tetapi dapat menghasilkan laba yang maksimal. Dengan 

demikian maka suatu perusahaan akan mampu meningkatkan harga saham 

perusahaan mereka karena pasti banyak investor yang akan berinvestasi pada 

perusahaan yang memberikan laba tinggi namun biaya yang relatif rendah. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lehn dan Makhija 

(2006:7) yang mengungkapkan bahwa EVA berkorelasi positif dengan tingkat 
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pengembalian investasi dalam saham (stock return). Dengan demikian para 

pemegang saham akan memperoleh penghasilan lebih besar bila EVA perusahaan 

milik mereka meningkat. Korelasi positif itulah yang membuat penerapan EVA 

mendapat dukungan yang kuat khususnya dari kalangan pemilik perusahaan dan 

pasar modal. Apabila para investor bersedia menanamkan modalnya, maka akan 

berpengaruh pada naiknya harga saham penutupan. 

Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakir (2009:23) 

beliau meneliti tentang EVA terhadap harga saham, bahwa rata-rata nilai EVA 

perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 2002-2006 bernilai positif (EVA 

> 0). Menunjukkan bahwa pada perusahaann JII EVA berpengaruh terhadap harga 

saham, dan perusahaan JII telah berhasil memenuhi harapan penyandang 

dana/investor atas tingkat pengembalian yang sama atau lebih dari modal yang 

telah bahwa perusahaan yang memiliki nilai EVA yang tinggi akan lebih menarik 

bagi investor , karena semakin besar EVA maka akan semikin tinggi nilai 

perusahaan. 

Dimana hal ini menunjukan semakin besar tingkat keuntungan yang dapat 

dinikmati oleh pemegang saham. Sesuai dengan hukum permintaan-penawaran, 

semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham suatu perusahaan 

maka semakin besar pula kemungkinan harga saham perusahaan tersebut 

mengalami kenaikan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian jelas EVA dapat 

menjadi alat ukur kinerja perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham. 

 

2.11.2 Pengaruh Refined Economic Value Added (REVA) terhadap Return 

Saham 

Refined Economic Value Added (REVA) upaya perbaikan EVA yang 

dianggap tidak memperhitungkan opportunity cost. EVA telah menunjukan 

Economic book value dari perusahaan, namun tetap tidak memperhitungkan nilai 

total dari perusahaan karena tidak memasukan nilai dari future opportunity. Jadi 

untuk menghasilkan nilai bagi para investornya, operating profit di akhir periode 

harus melebihi jumlah dana yang diinvestasikan berdasarkan market value dari 

asset tersebut agar memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun pada 

investor yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap harga saham. 
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2006) yang 

mengatakan bahwa Refined Economic Value Added (REVA) merupakan salah 

satu metode dalam upaya mengetahui kinerja perusahaan, khususnya dikaitkan 

dengan harga saham di bursa. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

REVA berpengaruh secara signifikan return saham perusahaan perbankan 

gopublik periode 2005-2007. Meningkatnya return saham maka akan berdampak 

pula terhadap harga saham. 

 

2.11.3 Pengaruh Financial Value Added (FVA) terhadap Return Saham 

Financial Value Added (FVA) merupakan metode baru dalam mengukur 

kinerja dan nilai tambah perusahaan. Metode ini mempertimbangkan kontribusi 

dari Fixed Assets dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. FVA 

melalui definisi Equivalent Depreciation mengintegrasikan seluruh kontribusi 

asset bagi kinerja perusahaan. Kontribusi ini konstan sepanjang umur perusahaan. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) yang 

mengatakan bahwa koefisien regresi Financial Value Added (FVA) mempunyai 

pengaruh positif terhadap harga saham dan untuk koefisien determinasi FVA 

mampu menjelaskan besar pengaruhnya terhadap harga saham sebesar 21,7% dan 

sisanya faktor lain. Hasil tersebut merupakan penelitian pada sektor  properti dan 

real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009. 

  

2.11.4 Pengaruh Market Value Added (MVA) terhadap Return Saham 

Kemudian metode pengukuran kinerja perusahaan berikutnya adalah 

Market Value Added (MVA), merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang 

menunjukan berapa besar kekayaan atau keuntungan yang mampu dihasilkan oleh 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tercipta ini akan mempengaruhi 

responmasyarakan yang dicerminkan dari naik atau turunnya harga saham. 

Menurut Hansen (2005:74), Market Value Added (MVA) merupakan 

pengukur kinerja perusahaan yang menunjukan besarnya kekayaan yang 

diciptakan perusahaan bagi kepentingan investor atau perbedaan antara yang 

diperoleh investor (total market value) dengan jumlah yang dikeluarkan oleh 

investor (invested capital). Market Value Added (MVA) dihitung dari hasil 
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pengurangan nilai pasar dengan nilai nominal perlembar saham, kemudian 

dikalikan dengan jumlah saham. Nilai pasar menggambarkan keberhasilan 

manajer dalam menginvestasikan modal dari para investor. Kekayaan atau 

kesejahteraanpemilik perusahaan (pemegang saham) akan bertambah bila Market 

Value Added (MVA) bertambah. 

Berdasarkan penelitian Suciyati (2011) diperoleh hasil bahwa Market 

Value Added (MVA) terhadap harga saham terdapat pengaruh secara parsial. Pada 

uji statistik regresi linier berganda menunjukan bahwa Market Value Added 

(MVA) mempengaruhi harga saham. Sedangkan untuk uji statistik korelasi 

menunjukan bahwa Market Value Added (MVA) memiliki hubungan dengan 

harga saham. Dengan kata lain jika perusahaan mampu menghasilkan MVA 

positif maka perusahaan akan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemilik 

modal, karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang 

melebihi tingkat biaya modal diikuti dengan meningkatnya harga saham. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan dengan bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Keterangan: Tidak Diteliti   - - - - - - - - 

Diteliti  

 

Pasar Modal 

Saham Blue Chips 

Laporan Keuangan 

Tahun 2013-2017 

Neraca Laba / Rugi 

FVA MVA EVA REVA 

Return Saham Pada 

Saham Blue Chips di BEI 
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Berdasarkan bagan kerangka pemikiran diatas, maka model hubungan 

antara variabel independen dan dependen return saham dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

Pengaruh Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Economic Value Added 

(EVA), Refined Economic Value Added (REVA), Financial Value Added 

(FVA), dan Market Value Added (MVA) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan dengan Saham Blue Chips yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017 

 

2.12 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul dan harus diuji secara empiris, berdasarkan teori atau kajian literatur 

dan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Economic Value Added (EVA) 

Refined Economic Value Added (REVA) 

Market Value Added (MVA) 

Financial Value Added (FVA) 

Return 

Saham 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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H1: Terdapat pengaruh yang signifikan dari EVA, REVA, FVA, dan MVA 

terhadap return saham pada saham-saham Blue Chips yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2017 secara bersama. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan dari EVA terhadap return saham pada 

saham-saham Blue Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan dari REVA terhadap return saham 

pada saham-saham Blue Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan dari FVA terhadap return saham pada 

saham-saham Blue Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

H5: Terdapat pengaruh yang signifikan dari MVA terhadap return saham pada 

saham-saham Blue Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 


